Turebergskampen 2018
För aktiva födda 2007–2011
Turebergskampen 2018 kommer att avgöras i samband med Sundbybergs Ungdomsspel som går av
stapel den 27 maj på Sollentunavallen. Det innebär att tävlingen blir en traditionell tävling, där
barnen dels tävlar i Sundbybergs Ungdomsspel och samtidigt har chans att bli
Turebergskampsmästare! Förra året var det 2007 Grön/vit och 2010 röd som kunde kora sig som
Turebergskampsmästare. Varje träningsgrupp får poäng utefter deltagarantal och poängplacering 110 (1:a = 10 poäng, 2:a = 9 poäng osv). Det gäller för träningsgrupperna att dels ha stort deltagarantal
samt samla lite poängplatser till laget. Poängplaceringen räknas bara Turebergare in i, så övriga
deltagare tas bort. För att tävlingen ska bli så rättvis som möjligt tävlar åldersklasserna 2010-2011
mot varandra och 2007-2009 mot varandra. Det kommer att finnas möjlighet att köpa kaffe, fika och
mat under dagen i vår kafeteria. I år kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att bjuda alla deltagare på
hamburgare.
När: Söndag 27:e maj
Sista anmälningsdag: 20:e maj
Tid: Starttid beror på antalet anmälningar, räkna med starttid omkring 09.00. Tävlingarna beräknas
vara klara omkring 17.00. Tidsprogram publiceras så snabbt som möjligt efter sista anmälningsdag.
Plats: Sollentunavallen
Avprickning sker 60min innan första grenstart, se till att vara i tid på Sollentunavallen. Tränare för
respektive grupp finns på plats och assisterar vid avprickning och coachar under dagen. Varje grupp
gör själva upp om man vill ha gemensam samling innan första grenstart, tänk på att det är en läratävla tillfälle och att det för många barn är första tävlingen de är med på. Följande grenar gäller:
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Tidsprogram kommer ut ca 1 vecka innan tävlingen. I teknikgrenarna har man 3 försök, observera att
höjdhoppet (som finns med på Sundbyberg Ungdomsspel) inte ingår i Turebergskampen!
Anmälan: Anmälan görs via Friidrottsanmälan senaste den 20 maj. Inga efteranmälningar tas emot,
se till att vara ute i god tid. Detta för att säkerhetsställa att ditt barn får en deltagarmedalj, så anmäl i
tid!
Funktionärer: Varje träningsgrupp kommer behöva ställa upp med 2 funktionärer som hjälper till ute
vid grenarna. Vi kommer att dela tiderna i för/eftermiddagstid, återkommer när tidsprogrammet
kommer vilka grenar som ska bemannas. Hjälper vi inte till med detta så kommer tävlingen inte gå
att genomföra!
Frågor: Har ni några frågor skicka dessa till träningssamordnare Daniel Cortobius,
dc@turebergfriidrott.se
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