Turebergskampen 2017 (fd Klubbmästerskapen)
För aktiva födda 2006–2010
Inför 2017 får tidigare klubbmästerskapen en ny form, detta för att skapa en starkare röd tråd i
verksamheten. Klubbmästerskapen ersätts av Turebergskampen och innehållet i tävlingen blir lite
nytt. Det kommer att bli en lagtävling, där deltagarantalet är viktigare än placeringen. Varje
träningsgrupp kommer få poäng utifrån hur många deltagare de har per grenstart (alltså inte hur
många anmälningar utan hur många som genomför respektive gren). Poängen kommer att räknas
ihop och i slutet av dagen kommer vi att ha en vinnande träningsgrupp som får ta emot
vandringspokalen. För att göra tävlingen så rättvis som möjligt kommer 2009–2010 respektive 2006–
2008 att tävla mot varandra. Se till att få med så många som möjligt från er träningsgrupp. Under
dagen bjuds alla barn på hamburgare och en dricka, övriga syskon och funktionärer kan självklart
köpa lunchfika under dagen.
När: Söndag 7 maj
Tid: För aktiva födda 2009-2010 start klockan 09:00, prisutdelning 12:30.
För aktiva födda 2006–2008 start klockan 11.00, prisutdelning 15.30
Plats: Sollentunavallen
För barn födda 2009–2010 inleds dagen med gemensam uppvärmning klockan 08.30 och avslutas
med prisutdelning. För barn födda 2006–2008 får grupperna värma upp på egen hand och dagen
avslutas med prisutdelning av vandringspokalen. Notera att inga placeringsmedaljer kommer att
delas ut, utan alla aktiva får en deltagarmedalj. Nummerlappar delas ut 45min innan respektive start.
f.2010
Längd
Kula
200m

f.2009
Längd
Boll
200m

f.2008
60m
Längd
Kula
600m

f.2007
60mh 54,0cm
Längd
Boll
600m

f.2006
60mh 54,0 cm
Längd
Kula
600m

Tidsprogram kommer ut ca 1 vecka innan tävlingen. Varje grupp tävlar tillsammans vid varje gren och
förflyttar sig runt mellan grenarna tillsammans. Tre försök i alla teknikgrenar, längd, kula, boll.
Anmälan: Anmälan görs här senaste den 23 april. Inga efteranmälningar tas emot, se till att vara ute i
god tid. Detta för att säkerställa att ditt barn får en deltagarmedalj, så anmäl i tid!
Funktionärer: Varje träningsgrupp behöver kunna ställa upp med 5 funktionärer i form av
tränare/föräldrar för att bemanna grenarna längd, kula, boll samt grillningen. Anmälan görs till
respektive lagledare senast den 23 april. Detta ingår inte i ordinarie funktionärsuppdragen.

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