Vintercupen återuppstår
Välkomna till Vintercupens återuppdykande i tävlingsplaneringen efter fjorton års frånvaro.
Plats Ågesta Golfklubb
Datum: lördagen den 20 mars 2010, samling kl. 8.00
Disciplin: Skidåkningsstafett

Bakgrund
Vintercupen var ett återkommande inslag varje vinter under första halvan av 90-talet och kanske
slutet av 80-talet. Tidigare än så var i alla fall inte jag inblandad. Syftet var att få träffa sina
kanotrivaler även under vintern för att tävla under lagom lättsamma förhållanden. Vinnaren från ett
år fick i pris att se till att loppet genomfördes även nästa år och fick då också välja disciplin. Under
de år jag har varit med har det varit skridskor, löpning, simning (inomhus) och skidåkning,
eventuellt har jag ett svagt minne av pilbågsskytte också.
Vintern 1996 var tävlingen löpning på Långholmen arrangerad av ÖKS och jag råkade ingå i det
vinnande laget (tävlandes för Vaxholm). Sedan dess har det alltså inte hänt något förrän nu när jag
äntligen tar mitt ansvar. Förhoppningsvis kommer årets segrare inte vänta lika länge innan nästa
arrangemang

Regler
Varje lag representerar en klubb och består av tre personer. Bra spridning av kön och åldrar ger
moraliska poäng. Varje person åker ett varv på Golfbanan och växlar sedan till nästa eller går i mål.
Ett varv är ca 8 km.
Klassisk stil gäller för varv 1 och 3. Fristil (Skate och eller klassikt) för varv 2.
De som skall köra tredje sträckan hjälper till med starten, de som kört första sträckan hjälper till
med resultatlistan. Växlingarna anser jag inte att vi skall behöva någon hjälp med.
Vinnarlaget ser också till att fixa något kul till nästa vinter.
Maxtid: Jag räknar med bra glid så maxtiden skall inte behöva användas men den sätts ändå till 2h.
Hänsyn: Vi kör på en allmän bana utan något annat tillstånd än allemansrätten. Jag har ingen aning
om hur många vi kommer att bli men finns det snö kvar och är bra väder så kommer det vara många
på plats som inte är intresserade av våra små lekar. Utöver vår osedvanligt sportsliga attityd mot
våra medtävlare krävs därför också en minst lika stor hänsyn och vänlighet mot andra som rör sig i
omgivningen.

Anmälan
Inbjudan riktar sig till alla som har någon relation till paddelsporten. Skicka gärna ett mejl till mig
och meddela Er laguppställning och att Ni tänker komma.

Samling
Vi träffas på parkeringsplatsen enligt pil nedan, kl. 08.00 för genomgång osv. Start beräknad till kl.
09.00
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