Svealandsmatchen division 1 den 20 maj, 2018
Den 20 maj avgörs Svealanfsmatchen på Sätra IP där Turebergs Friidrottsklubb tävlar om chanserna
att ta ytterligare ett steg närmare Lag-SM final. Totalt är det 11 aktiva och 1 tränare som deltar.
Tränare och lagledare är Thomas Hirvonen. Aktiva är Ida Winther, Maja Sund, Tove Karlsson,
Eleonora Olsmats, Clara Billing, Linda Edberg, Parya Darvishi, Moa Nyström, Fanny Öhrn Selahn,
Sarah Olsson och Hanna Mårtensson.
Transport
Samling sker klockan 12.00 på Sätra IP, tävlingarna drar igång klockan 13.00 och beräknas vara klara
till 18.00. Enklast att ta sig till Sätra IP är genom att åka kommunalt. Hoppas på pendeltåget från
Sollentuna och åk söderut mot Stockholm. Byt vid T-centralen till röda linjen mot Norsborg. Kliv av
vid Bredäng och gå sista biten till Sätra IP.
Mat
Vi kommer att ha mellanmål, dryck och snacks på plats. Vi kommer markera upp ett område där vi
samlas och kan lägga ifrån oss grejer.
SM-policy
Då det är SM så gäller Turebergs SM-policy som innebär att du som aktiv ska tävla, värma upp och vid
eventuell prisutdelning har Turebergskläder på dig. Har du inga Turebergskläder är det högtid att
beställa dessa, gå in på hemsidan och gör det samt ring till Errea (de finns i Sollentuna) och fråga om
de kan skynda på beställningen.
Övrigt





På arenan kommer vi försöka göra plats för Tureberg, så vi har en tydlig samlingspunkt.
Lagledare kommer att finnas på plats. Vi kommer även ta med enklare sjukvårdsmaterial,
tält, stolar med mera. Kommer att finnas dryck och förtäring på plats, så som frukt,
mellanmål och något att dricka.
Bestämmelser/Inbjudan hittar du på:

http://idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/Regionerna/SvealandsregionenFriidrott/Svealandsserien/bestammelserinbjudan2018



Skulle det vara några frågor eller oklarheter så är det bara att höra av sig.

Önskar er ett stort lycka till!

Turebergs FK

#turebergsfk

Turebergs Friidrottsklubb  Strandvägen 73  191 47 Sollentuna  www.turebergfriidrott.se

