
 

10MILA 26–28 april 2019 i Östra Göinge 

I år har du muligheden for at opleve 10mila festen på tætteste hold og endda selv deltage. 
Året 10mila er 35 km nord for Kristianstad eller 165 km fra Øresundsbroen/135 km fra Helsingør. 

Du får i en unik chance for at opleve 10mila festen i Skåne og selv prøve kræfter med 10mila banerene. 
 
Kan vi samle løbere nok - uanset alder - tilmelder vi ekstra stafethold, både til damestafetten såvel som herrestafetten. 
Tilmelding både fra Tisvilde Hegn OK og Farum OK, så vi fælles kan samle løbere til et eller flere hold. 
 
Tilmeldingsfristen er 27. februar hvor vi senest skal tilmelde vores hold.  Tilmeld dig til Steen (stause@post11.tele.dk - 
40295577) eller Tim (tim@falckweber.dk - 53812401) og angiv din foretrukne stafettur.   
 
Se mere på: http://www.10mila.se/index.php/sv/ 

 
Program kort:    
Fredag kl. 14.00 til lørdag kl. 20.00  er der mulighed for åbne baner 
 
Lørdag 27. april kl. 10.15 start ungdom 
Lørdag 27. april kl. 13.15 start damer   
Lørdag 27. april kl. 20.30 start herrer        
Søndag 28. april kl. 9.00 efterstart herrer  
 

Søndag 28. april kl. 12:00 afrejse mod Danmark 
 
DAMKAVLEN                       banelængde/gafling 
Start: Lørdag     kl. 13.15    1.  7,3 km / ja 
Mål gang: Cirka kl. 17.10  2.  6,2 km / ja 
Omstart:  Cirka kl. 19.00   3.  9,8 km / nej 

4.  4,2 km / ja 
5.  8,5 km / ja 

 
TIOMILAKAVLEN banelængde/gafling  
Start: Lørdag     kl. 20.30  1.  12,2 km / ja / dag-skumring                      
Mål gang: Cirka kl. 07.00  2.  11,7 km / ja / nat 
Omstart:  Cirka kl. 09.00  3.    5,9 km / ja / nat 
  4.  17,7 km /nej / nat 
  5.  11,1 km / ja / nat 
  6.  10,2 km / ja / nat 
  7.    8,7 km / ja /nat-gry 
  8.  11,9 km / ja /gry-dag 
  9.    5,1 km / ja / dag 
  10. 13,8 km / ja / dag 
 
Forplejning: FarumTisvilde står for en super fællesforplejning lørdag til hjemrejse, ved Tio-kokkene Benny & Søren. 
  
Logi: Fra lørdag til søndag har du mulighed for overnatning i telt på stævnepladsen i FarumTisvilde teltet 
 

Økonomi: Transporten til Sverige og 10mila klarer du selv direkte. 
                Alt dette for kun startafgift 360 kr. plus 50 kr. til forplejning lørdag eller 100 kr. for lørdag til søndag. 
 
HUSK: løbetøj, SI-brik, opladet pandelampe, sovepose og liggeunderlag, varmt tøj (den svenske tio nat er meget kold) og en 

masse godt humør.   

 
        Steen & Tim 
40295577  -  53812401 
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