
Tur til Sprinthelgen 7.-9. juni. 

Igen i år arrangerer vi i TC’et tur til Sprinthelgen ved Jämjö, og som sidste år vil vi gerne åbne turen op for 

alle ungdomsløbere som skulle være interesserede – altså ikke kun dem i TC’et. Planen er at leje en stor 

turistbus, som vi alle kan være i, inkl. en chauffør til at transportere os rundt i løbet af weekenden. 

Som sædvanlig bliver det med afgang fra Helsingør fredag eftermiddag, og retur samme sted søndag 

eftermiddag. Overnatning bliver traditionen tro på hårdt underlag på Jändelskolan i Jämjö – det er der, der 

er plads til os. 

Vi betaler os fra alt der ligner madlavning og bestiller morgenmad på skolen, frokost på stævnepladsen og 

aftensmad i Orionstugan, hvor der er grill om lørdagen. 

I år skal der løbes i Karlskrona, hvilket umiddelbart virker til at være et lidt mere spændende område end 

det, der blev brugt sidste år. Man kan læse mere om løbene her: http://www.okorion.com/sprinthelgen/.  

Masha og jeg tager selvfølgelig med som ledere for TC gruppen, men vi forventer, at de klubber der stiller 

med flere løbere også bidrager med i hvert fald én leder. 

Prisen for turen bliver i alt ca. 700kr, hvilket også inkluderer startgebyr. Tilmelding  til turen skal ske senest 

onsdag d. 29/5 til mig på: o-skildpadde@hotmail.com. Såfremt man ikke selv tilmelder sig løbene i Eventor, 

bedes man i mailen også skrive klub, løbsklasse og SI briknummer, så jeg kan klare tilmeldingen. 

Med hensyn til hvilken klub man stiller op for, så skal man naturligvis være opmærksom på at reglerne 

foreskriver, at har man i sæsonen løbet for én klub i et svensk løb, så må man ikke stille op for en anden 

klub. Dvs. har man løbet f.eks. Tiomila for CphO, så skal man altså i princippet også stille op for CphO til 

Sprinthelgen. 

Derudover må i naturligvis selv internt i klubberne afgøre, om I stiller op for CphO eller jeres moderklub. 

Nærmere info om turen; pakkelister, mødetid osv. kommer kort efter tilmeldingsfristen.  

Spørgsmål m.m. kan naturligvis sendes til mig på ovenstående mailadresse. 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren 
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