
Trollhättans SOK och Trollhättans IF 
 inbjuder till den 44:e 

ÅKE’s POÄNGTERRÄNG 
Plats: Skidstugan, Strömslund 

När: Söndagen den 11 november, första start kl. 10.00 

Banan: Banan går mestadels på stigar och är 7800 m lång. Det är rejäla backar men man 
kan vila sig på de 5 stationerna: fotbollssparkning, bedömning, varpa, pil och 
stövelkastning utefter vägen. 

Klassindelning: Alla springer i samma klass och ett bonussystem gör att chansen är lika stor för 
gammal som ung, kvinna som man. Du kan läsa mer på www.tsok.se om 
bonussystemet. Minimiåldern är 10 år. 

Anmälan: Anmäl dig senast fredagen den 2 november via mail till: poangterrangen@telia.com 
eller med brev till Trollhättans SOK, Skidstugan, 46158 Trollhättan. Ange 
födelseår och önskad starttid (1000 – 1200) så lottar vi in er i närheten av denna.  

Avgift: Ungdomar upp till och med 18 år betalar 50 kr, övriga 100 kr. Dessa sätts in i 
samband med anmälan på: Åke’s Poängterrängs postgiro 47 44 67-8. 

Efteranmälan: Mottages från lördagen den 3:e november fram till första start mot tillägg på 50% 

Start och Startlista (även klubbvis) och resultatlista (även klubbvis) kommer att finnas  
resultatlista: på TSOK:s hemsida, www.tsok.se. Startlistan finns även vid Skidstugan från 10 

november och resultatlistan kommer publiceras i TTELA. 

 I ÅR DELAR VI ÄVEN UT ETT PRIS TILL ”STATIONSMÄSTAREN”. DET ÄR 
DEN PERSON SOM LYCKATS SAMLA IHOP FLEST POÄNG PÅ 
STATIONERNA. 

Övrigt: Som vanligt är serveringen öppen och lockar med dom goa våfflorna mm. 
Tävlandet sker på egen risk. 

Priser: Vi lottar vi ut tårtor bland samtliga startande och har ett dignande prisbord som 
vi tackar våra sponsorer för: 

 

VOLVO AERO  FOLKSAM  
SAAB-ANA STJÄRNKLÄDER AB  
SPORTEX  COOR 
RITZ KONDITORI LINDHES FOTO EXPERT 
LEISSNER DATA AB           TRESTADS LASER AB 
SWEDBANK INTEGRA ENGINEERING AB 
  
Tävlingsledning: Patrik Svantesson tel 0520/480778 Gunnar Johansson tel 0520/37002 
Upplysningar: Skidstugan tel 0520/429040 Åke Johansson tel 0520/18528 


