Turebergskampen 2019
För aktiva födda 2010–2012
Turebergskampen 2019 kommer att avgöras på Sollentunavallen den 12 maj för aktiva som är födda
mellan 2010 till 2012. Förra året blev gruppen 2011 Blå Turebergskampsmästare med hela 173
poäng, det blir spännande att se vilka grupper som kan utmana i år. Varje träningsgrupp får poäng
utefter deltagarantal och poängplacering 1-10 (1:a = 10 poäng, 2:a = 9 poäng osv). Det gäller för
träningsgrupperna att dels ha stort deltagarantal samt samla poängplatser till laget. I slutet av dagen
kommer en grupps koras som vinnare och få lyfta upp Turebergskampspokalen på prispallen!
I och med att det är en lagtävling så delas inga placeringsmedaljer ut, istället får alla deltagare en
deltagarmedalj. Gruppens som vinner Turebergskampen får sitt gruppnamn ingraverat i pokalen som
står framme i Sollentuna Friidrottshall. Varmt välkomna till en härlig tävling på Sollentunavallen!
När: Söndag 12:e maj, mellan 09.00-12.30
Sista anmälningsdag: 5:e maj
Plats: Sollentunavallen
Kafeteria: Det kommer att finnas möjlighet att köpa kaffe, fika och mat under dagen i vår kafeteria.
Funktionärer: Detta arrangemang går utanför våra ordinarie arrangemang och således kan man inte
tillgodose det som ett funktionärsuppdrag. Tanken med arrangemanget är att ha en kul tävling för
våra yngre aktiva där det är kostnadsfritt att delta. Vi behöver ca 3 funktionärer från varje grupp för
att kunna genomföra arrangemanget. Daniel kommer att skicka ut två veckor innan vilken grupp som
ansvarar för vad.
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 ett läratävla tillfälle och att det är för många barn första tävlingen de är med på. Följande grenar gäller:
2012:or
60m
Längd
Kula

2011:or
60m
Längd
Kula

2010:or
60m
Längd
Kula

Tidsprogram kommer ut ca 1 vecka innan tävlingen. I teknikgrenarna har man 3 försök.
Anmälan: Anmälan görs via Friidrottsanmälan senaste den 5 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!

Frågor: Har ni några frågor skicka dessa till träningssamordnare Daniel Cortobius,
dc@turebergfriidrott.se
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