Turebergs Friidrottsklubb bjuder in till:
Klubbmästerskap i Terräng 7–18 år (aktiva födda 1999–2010)
Måndag 18 september, Edsbergs Slottspark

Måndag den 18 september avgörs för tredje gången Klubbmästerskapen i Terräng för 7–18 åringar i
Edsbergs Slottspark. Hela träningsgruppen springer tillsammans i samma lopp och allting avslutas
med tränar- och föräldraloppet. Tävlingen avgörs på kvällstid, där första start är klockan 18.00 och
beräknas vara slut klockan 19.15. Deltagarmedalj utlovas till samtliga av våra aktiva. Notera att vi inte
kommer att ha någon prisutdelning för de främsta löparna utan det viktiga är att delta och ha kul.
Det finns möjlighet till lagfotografering och föräldrar som är på plats kan köpa något varmt att dricka!

Loppet springs runt Edsbergs Slott och klassindelningen är enligt följande:
•
•
•
•

Födda 2008–2010: ca 1350m
Födda 2004–2007: ca 2700m
Födda 1999–2003: ca 2700m
Tränar & Föräldraloppet: ca 2700m

Tävlingen startar med lopp för barn födda 2010, därefter följer barn födda 2009 och barn födda
2008. Aktiva födda 2006-2007 springer mot varandra i samma lopp men tävlar i två olika klasser. Näst
sist startar aktiva födda 1999-2005 men tävlar i tre olika klasser (1999-2002/2003-2004/2005). Allra
sist på kvällen erbjuder vi tränare och föräldrar att få springa mot varandra. Pojkar och flickor
springer tillsammans med tävlar ej mot varandra.
Anmälan: Lagledarna tar upp anmälan i respektive träningsgrupp (namn och födelseår) alternativ
anmäler den aktive själv via anmälningslänken Anmälan Turebergsterrängen. Anmälan ska senast
vara inne den 13:e september.
OBS! Eftersom samtliga deltagare erhåller en deltagarmedalj och dessa förbeställs är det viktigt att ni
respekterar sista anmälningsdag, vid sen anmälan kan ej deltagarmedalj garanteras.
Funktionärer: Varje träningsgrupp behöver kunna ställa upp med 5 funktionärer i form av
tränare/föräldrar för att bemanna start/mål-området samt banvakter.
Frågor/funderingar: Kontakta Träningssamordnare Daniel Cortobius via mejl,
dc@turebergfriidrott.se.

Varmt välkomna till härlig löparkväll!
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