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Till sommaren arrangerar 

klubbarna IF Rigor, OK Löftan och 

Fjärås AIK tillsammans Hallands 3-

dagars. Boka in datumen 15,16 och 

17:e juli. Då kommer vi behöva din 

hjälp vid arrangemanget. 

De flesta huvudfunktionärer är nu 

utsedda: 

Tävlingsledare: Owe Andersson, Thomas 

Bäckström, Bo Melin. 

Tävlingskassör: Anna Hagman 

Personalrekrytering: Jonas Hultin, Kirsten 

Toftered, Torbjörn Halvarsson 

Marknadsföring: Bo Melin 

Huvudbanläggare: Bengt Hansson 

Kontrollutsättning: Lars Hanning 

Tävlingsadministration: Morgan Eriksson  

Startansvarig: Peter Broberg 

Arenachefer: Magnus Hagman och Henrik 

Andersson. 

Markaansvarig: Helena Persson 

Barnpassning:  Jeanette Persson 

Sjukvård: Anette Svensson 

Vätska: Håkan/Karin Clarin Färnlöf 

Trafik och Parkering: Fredrik Blom. 

Camping: Ulrika Granfors 

PreO: Owe Andersson 

 

Anmäl ditt intresse:  

Det kommer att krävas många 

funktionärer under de tre 

arrangemangsdagarna. Tala om att 

du kan vara med, det underlättar för 

personalansvariga. Vi har gjort det 

lätt för er att anmäla ert deltagande 

ia Eventor/klubbfunktioner. 

Maila annars respektive klubbs 

personalansvarig.  

Löftan: Jonas Hultin: jonash68@hotmail.com 

Rigor: Kirsten Toftered: eric.kirsten@telia.com 

Fjärås: Torbjörn Halvarsson: 
halvarsson.torbjorn@gmail.com 

 

Arenan:  

Tävlingen med alla 3 etapper 

kommer att gå på en nyreviderad 

Öaknaltkarta. Samma arena alla 

dagar, vid Väröträdgård. 

Medlemsinformation  
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Camping: 

En camping ordnas i närheten vid 

Källstorp. Där planerar vi för 280 

platser. 

 

 Banläggarna: 

Årets banläggare är: 

Etapp 1: Bengt Hansson och Magnus 

Johansson  

Etapp 2:Bernt Andersson och Stefan 

Graad 

Etapp 3:Roger Ivarsson och Tobias 

Thorsson  

 

 

Startplatser: 

Likt tidigare år kommer vi att ha tre 

olika starter men de kommer att 

vara placerade på samma ställe. 

Detta för att få en fördelning på de 

startande. Vi har också gjort 

uppdelningen att varje klubb 

ansvarar för en varsin start.  

Priser:  

Priser till deltagarna kan vi inte få 

för mycket av. Har du något fint 

hemma som kan skänkas eller något 

som kan sponsras från din 

arbetsplats.  Hjälp gärna till och hör 

av dig till tävlingsledarna.  

Hembakat: 

På tävlingarna är det alltid populärt 

med hembakat fikabröd. Du som 

kanske inte kan vara med på 

tävlingen kan i alla fall baka en 

kaka.  Det är inte meningen att 

endast de som jobbar i markan ska 

baka.  Baka gärna en kaka redan nu 

och lägg i frysen tillsvidare. 

 

 

 

Om någon har några frågor redan 

nu kan ni kontakta oss 

tävlingsledare.  

Owe Andersson, 0725-168332  

Thomas Bäckström, 0706-395878  

Bo Melin 0761-714754 

 

Mail: kontakt@hallands3dagars.se  
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