Göteborgs OF:s klubbar och orienterare
10MILA kommer till
Göteborg/Partille 29-30
underapril 2017.

Kartan är omritad av
Kartsam och har varit avlyst
under en längre tid.

Alla klubbar har bjudits in
att dela på arrangemanget.
Göteborg har tidigare
arrangerat stora tävlingar
som O-Ringen, World Cup,
SM och senast WMOC. Nu
blir det 10MILA som är ett
av de stora arrangemangen
ett distrikt kan utföra.

Vi har ett antal
träningspaket för de som vill
träna inför tävlingen. De kan
även du som är
Göteborgare använda.

En projektgrupp började
skissa på tävlingen i
Göteborg redan 2013 och
under hösten 2015 bildades
en ledningsorganisation.
Hans Carlstedt, SAIK har lett
arbetet under en lång tid,
men nu har Lars Stålheim,
SAIK, utsetts till
generalsekreterare för
tävlingen.
Arbetet har kommit långt,
men väldigt mycket arbete
återstår. Därför är det nu
upp till alla klubbar att
engagera sina medlemmar
och andra intresserade att
boka in detta arrangemang.
Vi tror att vi kommer att
vara fler än 500 personer
som kommer att jobba och
det mesta av jobbet görs i
veckan före och under
helgen när tävlingen
genomförs.
Arenan kommer att ligga vid
Lexbydalen, Partille och
området vid Kåhög används
som parkeringsyta.

Mycket mer information om
tävlingen finns på hemsidan
www.10mila.se.
Ansvarsområden,
ledningsorganisation och
samarbetande klubbar
Generalsekreterare:
Lars Stålheim
070-9874897

Sekreterare
Olle Olofsson
070-512 16 82
Arena: SAIK, OK Landehof,
OK Alehof, Kungälvs OK,
Tolereds AIK
Hans Carlstedt
0708-20 40 14
Tävling: GMOK, Göteborgs
Skidklubb, OK Landehof, IK
Uven, (Öppna banor,
Frölunda OL, Träningspaket,
Lerums SOK)
Mats Kågeson
0738-06 52 84
Information/press:
IFK Göteborg
Jan Carlsson
0768-04 86 13
Boende/logi: Utby IK,
Sjövalla FK
Stefan Janslätt
0761-45 22 01

Arenaproduktion/IT:
IFK Göteborg
Daniel Robertsson
0707-43 10 13
Marknad: GMOK , Kungälvs
OK mfl.
ElsiBrith Jodal
0703-33 72 83
Ekonomi:
Frölunda OL
Hans Bryntesson
0703-10 61 47
Personal:
OK Alehof
Annika Johansson
0702-35 25 57

Vi hoppas även att SVT
vill sända tävlingen. De
gjorde en mycket bra
produktion under WOC i
Strömstad. Vi tror att TVsändningen har gett ett
ökat intresse för vår
idrott.
Tveka inte att ta kontakt
med någon ansvarig i din
klubb och visa ditt
intresse. Har du
intressen, kunskaper,
erfarenheter eller
kontakter inom ett visst
område, så är det fullt
möjligt att göra en insats
inom vilket område som
passar. Du är viktig för
arrangemanget!
Välkommen att delta i
10MILA 2017!

