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VÄLKOMMEN TILL 10MILA 2019 ÖSTRA GÖINGE!

När Tiomila nu efter 10 år åter-
vänder till Skåne så bjuder land-
skapets nordöstra hörn på gan-
ska annorlunda förutsättningar 
jämfört med vad orienterarna 
fick uppleva i Perstorp 2009. 
Banläggarna menar att skiftning-
arna i terrängen är en av de stora 
utmaningarna på årets Tiomila. 
Bitvis är det både platt och väldigt 
snabblöpt men i andra områden 
väntar betydligt mer långsam och 
kärv terräng där löparna kommer 
att uppleva att de ”fastnar” i par-
tier med ungskog och stenbunden 
mark. Detta ställer krav på de täv-
lande att klara av tempoväxlingar 
och att orka springa på även när 
det tar emot. Samtidigt är det ett 
område med mycket kulturmark 

Det är med stor glädje som vi hälsar deltagare och besökare välkomna till vårens stora oriente-
ringsfest 10MILA.
I fem år har vi förberett oss för att på bästa sätt ta emot tusentals orienterare från hela världen och 
bjuda dem och övriga gäster på ett minnesvärt arrangemang. 
Vi har fantastiska förutsättningar med ett fint arenaområde på Trollacenter i Glimåkra där vi är 
först ut på Östra Göinge kommuns nya evenemangspark. Denna fräscha och bekväma miljö kan-
tas av göingeskog som med sin omväxlande karaktär kommer att bjuda de tävlande på en härlig 
variation av storstammig, granskog varvat med mera vresig, stenbunden terräng med spår av 
Stenrikets historia. Vi ser fram emot härliga fighter i de tre kavlarna i en utslagsgivande terräng 
som kommer att kora värdiga segrare.

med gott om ledstänger som ger 
väldigt goda förutsättning till bra 
ungdomsbanor och även ska-
par stora vägvalsutmaningar i 
Damkavlen och Tiomilakavlen.

En stor välvilja och entusiasm 
inför arrangemanget har funnits 
i bygden ända sedan 2014 när vi 
tackade ja till det ärofyllda upp-
draget att arrangera Tiomila. 
Kommunen, företag, idrottsför-
eningar, markägare och privatper-
soner har helhjärtat stöttat evene-
manget från dag ett. 

Inte minst vill vi tacka det stora an-
talet markägare som, trots tuffa tider 
med den varma sommaren 2018, 
ställer upp på ett fantastiskt sätt både 
gällande skogsbruk och betesdjur. 
Det stödet värmer i hjärtat.

Granbarkborrens angrepp på-
verkar dock tävlingsområdet 
och ett antal mindre hyggen har 
tillkommit efter kartans tryck-
ning. Löparna uppmanas därför 
att noga läsa det kompletterande 
PM som skrivs för att informera 
sig om detta.

Med fyra veckor kvar till tävling 
har 937 lag anmält sig och det är 
en mycket positiv siffra när täv-
lingen går så långt söderut i lan-
det. 

Att intresset är stort och ambi-
tionerna höga bland orienterings-
klubbarna märks inte minst på 
det enorma intresset för våra trä-
ningspaket. Många klubbar, med 
helt olika resultatambitioner, har 
sedan tidig höst besökt oss för att 

Foto Michael Thulin

förbereda sig på bästa sätt. Många 
av elitklubbarna i Norden har 
varit här upprepade gånger och 
denna seriösa satsning känns väl-
investerad då terrängens egenart 
gör att goda förberedelser känns 
som en förutsättning för att lyckas 
på årets Tiomila.

Vi ser fram emot en fantastisk 
tävling med härliga kamper i alla 
kavlarna och på alla nivåer!

Välkomna hit och lycka till!

Henrik Larsson, ordförande FK Göing-
arna
Generalsekreterare 10MILA 2019 Östra 
Göinge Skåne

Henrik Larsson
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WELCOME TO 10MILA 2019 
ÖSTRA GÖINGE!

TERVETULOA VUODEN 2019 10MILA
-VIESTIIN ÖSTRA GÖINGEEN!

With 10MILA now returning to 
Skåne after 10 years, the northe-
astern corner of this region 
offers quite different conditions 
to those experienced by compe-
titors back in 2009 in Perstorp. 
The course planners believe that 
the varied terrain is one of the 
major challenges facing compe-
titors at this year’s 10MILA. In 
some places the course is flat and 
quick to cover, while in other 
areas the terrain is considerably 
slower and more rugged, and 
here runners will experience 
the sensation of “getting stuck” 
in sections of young forest and 
rocky ground. To overcome this, 
competitors must be able to cope 
with frequent changes of pace 
and have the energy to keep on 
running despite obstacles. This 
is also an area with a great deal 
of cultural heritage and plenty 
of handrail features, making it 
an excellent spot for courses 
for younger participants. It also 
offers great path selection chal-
lenges for the Women’s relay the 
main 10MILA relay.
There has been a great deal of 
goodwill and enthusiasm for the 
event from the local community 
going back to 2014, when we 
agreed to accept the honourable 
job of arranging 10MILA. The 
municipality, businesses, sports 
clubs, landowners and private in-
dividuals have given their who-
lehearted support to the event 
from day one. 
In particular, we would like to 
thank all the landowners who, 
despite tough times with the hot 
summer of 2018, have come th-
rough fantastically in terms of 

Tiomila palaa Skåneen 10 vuo-
den tauon jälkeen, ja alueen 
koilliskolkan tarjoamat puitteet 
eroavat melko lailla Perstorpissa 
vuonna 2009 koetusta. Ratames-
tarien mielestä maaston vaih-
televuus on yksi tämän vuoden 
Tiomilan suurimmista haast-
eista. Paikoin maasto on tasaista 
ja nopeaa, mutta osin on luvassa 
huomattavasti hitaampia ja vaa-
tivampia osuuksia, ja kivikkoisel-
la alustalla ja nuoressa metsässä 
osallistujista saattaa tuntua, ettei 
juoksu kulje. Kilpailijoiden tu-
lee osata säädellä nopeuttaan, ja 
heiltä vaaditaan jaksamista sil-
loinkin, kun eteneminen tuntuu 
raskaalta. Alueella on myös pal-
jon kulttuurimaisemaa ja run-
saasti kaiteita, jotka antavat hyvät 
puitteet nuorten radoille, mutta 
ovat toisaalta hankalia naisten 
ja miesten viestien suunnittelun 
kannalta.

Järjestelyt on otettu seudulla 
vastaan suurella innolla ja myön-
teisellä asenteella heti vuodesta 
2014 alkaen, jolloin saimme 
osaksemme suuren kunnian jär-
jestää Tiomila. Tapahtuma on 
saanut kunnalta, yrityksiltä, ur-
heiluseuroilta, maanomistajilta 
ja yksityishenkilöiltä täyden tuen 
heti ensimmäisestä päivästä al-
kaen. 

Erityisen suuren kiitoksen an-
saitsee maanomistajien joukko, 
jotka osallistuvat mahtavalla 
tavalla metsänkäyttöön ja lai-
duneläimiin liittyvissä asioissa, 
huolimatta kesän 2018 helteiden 
aiheuttamista vaikeuksista. Täl-

It is with great pleasure that we welcome participants and visi-
tors to this spring’s major orienteering event – 10MILA.
We have spent five years planning how to welcome thousands 
of orienteers from all over the world and ensure that they and 
our other guests enjoy a memorable event. 
We have a fantastic setup, with a great arena area at Trollacenter 
in Glimåkra, where we have the honour of being the first event 
to use Östra Göinge Municipality’s brand-new park area. This 
convenient and modern environment is situated right next to 
Göinge’s forests, which will offer the competitors a wonderful 
mix of open spruce forest and harsher, rocky terrain with traces 
of the area’s quarrying history. We look forward to some great 
tussles during the three events being run over uncompromi-
sing terrain that will ensure worthy winners.

forest management and grazing 
animals. Such support is truly 
heart-warming.
However, attacks by the Euro-
pean spruce bark beetle have af-
fected the competition area, with 
a number of smaller clearings ha-
ving been created since the maps 
were printed. Runners are there-
fore encouraged to read carefully 
the supplementary PM.
With three weeks remaining un-
til the event, a total of 943 teams 
have registered, which is extre-
mely positive given how far south 
the event is being held. 
It is apparent from the enor-
mous interest we have seen in 
our training packages that there 
is keen interest in the event and a 
strong competitive spirit among 
orienteering clubs. Many clubs, 
with varying levels of ambition 
in terms of results, began visiting 
us back in the early autumn to 
prepare thoroughly for the com-
petition. Numerous elite clubs 
from the Nordic region have vi-
sited the area repeatedly, and this 
earnest approach should pay off, 
as the uniqueness of the local ter-
rain means that careful prepara-
tion is considered necessary if 
you want to do well in this year’s 
10MILA.

We are looking forward to a 
fantastic competition with some 
wonderful battles around all the 
courses and at all levels!

Welcome and good luck!

Henrik Larsson, Chairman,  
FK Göingarna
Secretary General, 10MILA 2019 
Östra Göinge Skåne

Haluamme toivottaa osallistujat ja vierailijat lämpimästi 
tervetulleiksi 10MILAan, kevään suurimpaan suunnistustapah-
tumaan.
Olemme viisi vuotta valmistautuneet vastaanottamaan tuhan-
sia suunnistajia kaikkialta maailmasta parhaalla mahdollisella 
tavalla, sillä haluamme tarjota heille ja muille vieraille ikimuis-
toisen tapahtuman. 
Puitteet ovat upeat: pääsemme ensimmäisten joukossa 
käyttämään Östra Göingen kunnan uutta tapahtumakeskusta, 
upeaa Trollacenter-areenaa Glimåkrassa. Uutta, viihtyisää 
aluetta reunustavien metsien maasto on vaihtelevaa ja tarjoaa 
kilpailijoille mukavan monipuolisia maisemia paksurunkoisesta 
vanhasta kuusimetsästä karumpaan maastoon kivien valta-
kunnan historiallisilla jäljillä. Odotamme mahtavia kilpailuja 
kaikissa kolmessa lähdössä. Haastava maasto määrittää niiden 
lopulliset voittajat.

lainen tuki lämmittää sydäntä.
Kilpailualueella on kirjanpai-

najan aiheuttamia vahinkoja, ja 
kartan painamisen jälkeen on 
suoritettu vielä vähäisiä hakkui-
ta. Näistä kerrotaan tapahtuma-
tiedotteessa, johon osallistujien 
kannattaakin tutustua huolella.

Kun kilpailuun on aikaa neljä 
viikkoa, mukaa on ilmoittau-
tunut jo 937 joukkuetta. Luku on 
erittäin hyvä, kun otetaan huo-
mioon, että kilpailu järjestetään 
aivan maan eteläosassa. 

Myös tarjoamastamme koulu-
tuspaketista käy ilmi, että kiin-
nostus on suurta ja suunnistuss-
eurojen tavoitteet ovat korkealla. 
Monet, hyvinkin erilaisilla tu-
lostavoitteilla kisaan lähtevät 
seurat ovat jo varhaisessa vai-
heessa vierailleet paikan päällä 
osana valmistautumistaan. Moni 
pohjoismainen huippuseura on 
käynyt täällä useamman kerran, 
ja huolellinen panostus onkin 
fiksu sijoitus. Maasto on ainut-
laatuinen, ja kunnon valmistau-
tuminen on tarpeen, jos tämän 
vuoden Tiomilassa haluaa saav-
uttaa menestystä.

Uskomme, että kilpailusta tu-
lee mahtava ja saamme nähdä 
hienoa taistelua joka viesteissä ja 
jokaisella tasolla.

Tervetuloa ja onnea matkaan!

Henrik Larsson,  
puheenjohtaja, FK Göingarna
Pääsihteeri,10MILA 2019 -tapah-
tuma, Östra Göinge, Skåne
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Vi kommer snart att få besök av flera tusen människor. Män, kvinnor, ungdo-
mar och familjer, entusiaster och tävlande som alla kommer att få uppleva 
och för en stund bli en del av Skånes gröna hjärta. Det gör mig så innerligt 
glad. För det betyder nämligen att vi ännu en gång får en möjlighet att visa 
upp vårt Göinge från sin allra bästa sida.

SKÅNES GRÖNA HJÄRTA 
– mer än bara en plats

Patric Åberg, Kommunstyrel-
sens ordförande  
Östra Göinge

Även om det för vissa av er be-
sökare kanske bara kan tyckas 
vara ännu en plats för ännu en 
tävling, så vet vi som bor här att 
det är långt mer än så. Skånes 
gröna hjärta är inte bara en plats, 
det är ett hem. 

Vår natur rymmer trolska 
skogar, böljande fält, pulserande 
vatten och platser som är så tysta 
att du nästan vill be om lov att få 
andas där. 

Våra byar är små, men varma. 
Alla känner inte alla, men vi lär 
gärna känna varandra. 

Vi bryr oss om, stöttar och pep-
par varandra, med eller utan täv-
ling i sikte. Vi har en lång historia 
av kraft, kämpaglöd och överlev-
nad och den andan lever i oss än 
idag. 

Vi är starka och stolta med hjär-
tan som alltid verkar ha lite extra 
plats över. 

Vad är det då som gör den här 
platsen så unik? Kanske är det 
naturen och stillheten. Kanske är 
det folket. Kanske är det en kom-
bination. Jag både vet och vet inte, 
det är svårt att sätta fingret på.  

Men en sak vet jag helt säkert. 
När du är här ute, kanske på en 
promenad, och inser att något 
plötsligt fått dig att stanna upp, 
lyfta blicken och ta ett djupare 
andetag. När det är något som får 
dig att plötsligt le utan att egent-
ligen veta varför. Det är då, i det 
ögonblicket, som du har blivit 
träffad av Skånes gröna hjärta.

Till alla er som är på besök - 
varmt välkommen hit!

We will soon be visited by several thousand people. Men, 
women, young people and families, enthusiasts and compe-
titors, all of whom are coming to experience and, for a while, 
become a part of The green heart of Skane. This makes me so 
happy inside. Because it means that we once again have the 
opportunity to show off the very best parts of our Göinge. 

Saamme pian vieraaksi tuhansia ihmisiä. Miehiä, naisia, nuoria 
ja perheitä, lajista kiinnostuneita ja kilpailijoita, jotka haluavat 
kaikki kokea olevansa hetken osa Skånen vihreää sydäntä. Olen 
siitä hyvin iloinen. Se tarkoitta nimittäin, että saamme jälleen 
kerran näyttää Göingen parhaat puolet. 

GREEN HEART OF SKANE - MORE THAN JUST A PLACE SKÅNEN VIHREÄ SYDÄN – EI VAIN JOKIN PAIKKA

Although some of you visitors 
may think it’s just another place 
for yet another competition, tho-
se of us who live here know that 
it’s much more than that. Green 
heart of Skane is not just a place, 
it’s a home. 

Our nature is home to magical 
forests, undulating fields, pulsa-
ting waters and places that are so 
quiet you almost want to ask per-
mission to breathe there. 

Our villages are small, but 
warm. Not everyone knows eve-
ryone else, but we like to get to 
know each other. 

We care for, support and invi-
gorate each other, competition or 
no competition. We have a long 
history of power, fighting spirit 
and survival, and this spirit lives 
on in us today. 

We are strong and proud, with 
hearts that always seem to have a 
little extra space for others. 

What is it then that makes this 
place so unique? Perhaps it’s the 
nature and the tranquility. Per-
haps it’s the people. Perhaps it’s a 
combination of these. I know and 
yet I don’t know, it’s hard to put a 
finger on it. 

But there’s one thing I’m com-
pletely sure of. When you’re out 
here, taking a walk perhaps, and 
you feel that something has sud-
denly made you stop, look up 
and take a deep breath. When 
there’s something that makes you 
suddenly smile without actually 
knowing why. That’s the moment 
when you have been struck by 
The green heart of Skane.

A warm welcome to everyone 
visiting Östra Göinge and Scania!

Patric Åberg, Chairman of the Östra 
Göinge Municipal Executive Board

Vaikka joistakin kävijöistä voi 
tuntua, että kyseessä on taas yksi 
paikka, jossa järjestetään taas 
yksi kilpailu, me asukkaat tied-
ämme, että se on paljon muuta-
kin. Skånen vihreä sydän ei ole 
vain paikka, se on koti. 

Luontoomme kuuluu taia-
nomaisia metsiä, aaltoilevia vil-
japeltoja, kimmeltäviä vesiä ja 
paikkoja, joissa on niin hiljaista, 
että tekee melkein mieli pyytää 
lupaa hengittämiseen. 

Kylämme ovat pieniä, mutta 
lämminhenkisiä. Kaikki eivät 
tunne kaikkia, mutta tutustum-
me kyllä mielellämme toisiimme. 

Välitämme toisistamme, 
olemme mukana tukemassa ja 
kannustamassa toisiamme riip-
pumatta siitä, onko kilpailuja 
näköpiirissä. Meillä on pitkä his-
toria voimasta, taistelutahdosta 
ja selviytymisestä, ja tämä henki 
elää edelleen. 

Olemme vahvoja ja ylpeitä ja 
meidän sydämissämme on aina 
tilaa. 

Mikä sitten tekee tästä paikas-
ta niin ainutlaatuisen? Ehkä lu-
onto ja hiljaisuus. Ehkä ihmiset. 
Ehkä näiden yhdistelmä. Tiedän 
vastauksen, mutta en kuitenkaan 
osaa sanoa, sillä täsmällistä vas-
tausta on vaikea antaa. 

Yhden asian tiedän kuitenkin 
varmasti. Kun olet täällä, esi-
merkiksi kävelyllä, ja huomaat, 
että sinun on yhtäkkiä pakko 
pysähtyä, nosta katseesi ja vedä 
syvään henkeä. Tapahtuu jotain, 
joka saa sinut hymyilemään il-
man, että tiedät syytä. Sinä het-
kenä olet kohdannut Skånen vih-
reän sydämen.

Kaikille vierailijoille - tervetu-
loa!

Patric Åberg, Östra Göingen kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja
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För oss på Event in Skåne är det med stor glädje vi konstaterar 
att Skåne återigen, med driv från ideella krafter, har tagit på sig 
värdskapet för ett stort internationellt arrangemang. 
I det här fallet är det vackra Östra Göinge och FK Göingarna 
som vi är stolta över att ha ett samarbete med när de arrangerar 
10MILA.

Intresset för årets 10MILA är stort och vi är övertygade om att alla, 
både besökande och boende, kommer att få ett härligt minne för livet 
här från Göinge. 

Det är verkligen imponerande att se så många ideella krafter sam-
verka för att få till ett gediget och minnesvärt 10MILA i Skåne och 
närmare bestämt i Glimåkra.

Jag önskar nu alla tävlande, publik och arrangörer lycka till och 
glöm inte en sak:

- Ni är alltid välkomna tillbaka till Skåne med allt vad vi har att er-
bjuda från härliga stränder, storslagen natur, storstadspuls, fantastisk 
mat och inte minst underbara skogar!

Pehr Palm, VD  Event in Skåne

VARMT VÄLKOMNA 
TILL SKÅNE!

A WARM WELCOME 
TO SCANIA!

TERVETULOA 
SKÅNEEN!

There is a lot of interest in this 
year’s 10MILA, and we are con-
vinced that everyone, visitors 
as well as residents, will have 
marvellous memories for life of  
Göinge. 
It is truly impressive to see so 
many voluntary organisations 
working together to arrange an 
outstanding and memorable 
10MILA in Scania, more specifi-
cally, in Glimåkra.

For us at Event in Skåne, it is a delight to confirm that Scania, 
supported by voluntary organisations, finds itself once again 
hosting a major international event. 
In this case, it’s the beautiful Östra Göinge and FK Göingarna 
that we are proud to be cooperating with in their organisation 
of 10MILA.

Me Event in Skånessa olemme iloisia voidessamme todeta, että 
Skånen voittoa tavoittelemattomat toimijat ovat jälleen saa-
neet tehtäväkseen järjestää suuren kansainvälisen tapahtuman. 
Tällä kertaa kyseessä on kaunis Östra Göinge ja FK Göingarna 
-seura, joiden kanssa saamme tehdä yhteistyötä 10MILA-tapah-
tuman järjestämiseksi.

I now wish all competitors, spec-
tators and organisers good luck, 
and don’t forget one thing:
- You are always welcome to 
come back to Scania, with eve-
rything we have to offer, from 
magnificent beaches, wonderful 
nature, city vibes, fantastic food 
and, not least, delightful forests!

Pehr Palm,  
Man. Dir. Event in Skåne

Tämän vuoden 10MILA-kilpailu 
herättää suurta kiinnostusta, ja 
olemme varmoja, että sekä vie-
railijat että asukkaat saavat Gö-
ingestä mahtavia muistoja lop-
puiäkseen. 
On upeaa nähdä, kuinka moni 
yleishyödyllinen toimija on yhdi-
stänyt voimansa toteuttaakseen 
onnistuneen ja ikimuistoisen 
10MILA-tapahtuman Skånessa 
ja sen Glimåkrassa.

Haluan toivottaa kaikille kilpai-
lijoille, yleisölle ja järjestäjille 
hyviä kilpailuja ja muistakaa, että
olette aina tervetulleita takaisin 
Skåneen nauttimaan kaikesta, 
mitä meillä on tarjota: kauniista 
rannoista, upeasta luonnosta, 
suurkaupungin sykkeestä, her-
kullisesta ruoasta ja tietysti hie-
noista metsistä!

Pehr Palm, toimitusjohtaja,  
Event in Skåne
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SPARBANKEN SKÅNE - STOLT SPONSOR AV 10MILA
Vi fick tidigt frågan från FK Göingarna om vi ville medverka som 
huvudsponsor för 10MILA. I samband med det sökte klubben 
även bidrag för arrangemanget via Sparbanksstiftelsen. Och på 
Sparbanken Skåne samarbetar vi gärna med ideella föreningar.  

We see it as an investment in 
the future, and it provides us 
with new business opportuni-
ties and new customers. Giving 
back and developing the society 
we operate in is fundamental to 
the Sparbanken concept. In re-
cent years we have given back, 
together with our foundations, 
over 150 million kronor in the 
form of sponsorships, scholar-
ships and various types of project 
subsidies.

We have been cooperating 
with FK Göingarna for many 
years and they have shown befo-
re that they are proficient at both 
running the club’s activity and ta-
king a great deal of responsibility 
as the organiser.

As a main sponsor, we have 
the opportunity of being visible 

SPARBANKEN SKÅNE - 
PROUD SPONSOR OF 10MILA

SPARBANKEN SKÅNE - 
10MILAN YLPEÄ SPONSORI

We received an early enquiry from FK Göingarna, asking us if we 
wanted to collaborate as a main sponsor for 10MILA. The club 
was also seeking a subsidy for the event via the Sparbanken 
Foundation. And at Sparbanken Skåne we are pleased to coo-
perate with voluntary organisations. 

in communication regarding the 
event, and the bank also helps 
out with banking services and 
marketing.

Since activities for children 
and young people, and initiatives 
involving sport and learning are 
particularly close to our heart, we 
are very pleased to be the main 
sponsors of the Youth Relay, 
which we will inaugurate.

We wish all young runners and 
all other competitors good luck 
in this year’s 10MILA!

And everyone else - take your 
family and friends out to the fo-
rest and experience the event on 
site in Glimåkra.

Joanna Lövquist, Office Manager of 
Sparbanken Skåne in Broby

Näemme sen sijoituksena tu-
levaisuuteen, ja se luo meille 
myös uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia ja asiakassuhteita. 
On säästöpankkiperiaatteen yti-
messä olla mukana kehittämässä 
omaa toimintaympäristömme ja 
antaa yhteisölle takaisin. Olem-
me viime vuosien aikana yhdessä 
omistajasäätiöidemme kanssa 
jakaneet yli 150 miljoonaa kruu-
nua sponsori- ja, stipenditukena 
sekä erilaisten projektien avusta-
miseen.

Olemme tehneet yhteistyötä 
FK Göingarna -seuran kanssa 
useiden vuosien ajan, ja seura 
on osoittanut hoitavansa seu-
ratoimintaa ansioituneesti sekä 
olevansa vastuullinen tapahtu-
majärjestäjä.

Pääsponsorina olemme näky-

FK Göingarna lähestyi meitä jo varhain ja tiedusteli, haluaisim-
meko lähteä mukaan 10MILA-tapahtuman pääsponsoriksi. Sa-
massa yhteydessä seura pyysi avustusta järjestelyihin Sparban-
kin säätiön kautta. Sparbanken Skåne -pankki tekee mielellään 
yhteistyötä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten kanssa. 

västi esillä järjestelyiden aikana, 
ja pankki auttaa myös pankkipal-
veluiden ja markkinoinnin järje-
stämisessä.

Lapsille ja nuorille suunnattu 
toiminta sekä urheiluun ja ope-
tukseen liittyvät asiat ovat eri-
tyisen lähellä sydäntämme, joten 
Ungdomskavlen-nuortenkilpai-
lun pääsponsorina toimiminen 
oli meille erittäin hyvä vaihto-
ehto. Pääsemme myös avaamaan 
kilpailun.

Toivotamme kaikille nuorille 
sekä muille osallistujille onnea 
tämän vuoden 10MILA-kilpai-
luun!

Ja te muut: ottakaa perhe ja 
ystävät mukaan metsään ja koke-
kaa kilpailut Glimåkrassa.

Joanna Lövquist, johtaja, Sparban-
ken Skåne -pankin Brobyn konttori

Vi ser det som en investering 
i framtiden och det ger oss nya 
affärsmöjligheter och nya kun-
der. Att ge tillbaka och utveckla 
samhället vi verkar i är en av 
grunderna i Sparbanksidén. De 
senaste åren har vi tillsammans 
med våra ägarstiftelser gett till-
baka över 150 miljoner kronor 
i form av sponsring, stipendier 
och olika typer av projektbidrag.

Vi har samarbetat med FK 
Göingarna i många år och de har 
visat förut att de är duktiga på att 
både bedriva klubbverksamhet 
och att ta ett stort ansvar som ar-
rangörer.

Som huvudsponsor får vi 
möjlighet att synas i kommuni-

kationen kring arrangemanget 
och banken hjälper även till med 
banktjänster och marknadsföring.

Eftersom aktiviteter för barn 
och ungdomar och satsningar 
kopplade till idrott och lärande 
ligger oss extra varmt om hjärtat 
är vi väldigt glada för huvud-
sponsorskapet i Ungdomskavlen, 
som vi kommer att inviga.

Vi önskar alla ungdomar och 
alla övriga tävlande lycka till i 
årets 10MILA! Och alla ni andra 
- ta med familj och vänner ut i 
skogen och upplev arrangemang-
et på plats i Glimåkra.

Joanna Lövquist, kontorschef på 
Sparbanken Skåne i Broby
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EN HÄLSNING FRÅN  
FÖRENINGEN TIOMILAKAVLEN

GREETINGS FROM THE TIO-
MILAKAVLEN  ASSOCIATION

TERVEHDYS TIOMILAKAVLEN-
YHDISTYKSELTÄ

Än en gång styr vi 
kosan söderut för att 
uppleva 10MILA. 10 
år har gått sedan vi 
besökte Skåne se-
nast och då befann 
vi oss vid Söderåsen. 
Nu går färden mot 

Östra Göinge kommun och Glimåkra. 

Från Tiomilaföreningen känner vi oss trygga 
i att nu 2019 lämna över genomförandet av 
arrangemanget till FK Göingarna med Hen-
rik Larsson som regissör och tävlingsledare.
Vi kommer få besöka en arena som kommu-
nen välvilligt har ställt till förfogande. I likhet 
med föregående år kommer vi att kunna av-
njuta tävlingen utan att sjunka ner i lera samt 
komma inomhus för att inta spis eller kom-
plettera vår tävlingsutrustning.

Terrängen antar jag kommer att vara typisk 
för den del av landet vi befinner oss i, men en 
del överraskningar kommer säkert att bjudas.

Globaliseringen fortsätter. Antalet lag från 
utomnordiska länder fortsätter att öka vilket 
visar den dragningskraft 10MILA har. Förut-
om lag från 13 nationer som idag är anmälda 
finns säkert ytterligare halvdussinet nationer 
representerade i nordiska lag. Det är gläd-
jande!

Till de tävlande vill vi önska LYCKA TILL 
och vi hoppas att ni uppnår era uppsatta mål 
vare sig det gäller att vinna eller att fullfölja 
utan att stämpla fel.

Christer Nordström, ordförande Föreningen Tio-
milakavlen

Once again, we turn our steps towards 
the south to experience 10MILA. Ten 
years have passed since we last visited 
Scania, when we found ourselves at 
Söderåsen. Our journey now takes us 
towards Östra Göinge Municipality and 
Glimåkra. 

We feel confident about handing over the 
running of the event now in 2019 from the 
Tiomila Association to FK Göingarna, with 
Henrik Larsson as director and competition 
manager.
We are going to visit an arena which the mu-
nicipality has kindly made available to us. Just 
as in previous years, we will be able to enjoy 
the competition without getting stuck in the 
mud, and will spend some time indoors to 
have a bite to eat and supplement our compe-
tition equipment.

I assume the terrain will be typical for this 
part of the country, but we’re bound to be in 
for a few surprises.

Globalisation continues. The number of 
teams from non-Nordic countries continues 
to grow, which shows how strong an appeal 
10MILA has. Apart from teams from 13 na-
tions that are currently registered, there are 
surely another half dozen nations represented 
by Nordic teams. This is pleasing!

We wish contestants GOOD LUCK and 
we hope you achieve the goals you have set, 
whether these are to win or to complete wit-
hout going too wrong.

Christer Nordström, Chairman of the Tiomilakavlen 
Association

10MILA-viesti suuntaa vaihteeksi etelään. 
Viimeisestä Skånen-vierailusta on ehti-
nyt vierähtää jo 10 vuotta. Silloin tapah-
tuma järjestettiin lähellä Söderåsenia. Nyt 
suuntaamme Östra Göingen kunnassa si-
jaitsevaan Glimåkraan. 

Tiomilakavlen-yhdistys luovuttaa nyt vuoden 
2019 puolella turvallisin mielin järjestelyt FK 
Göingarna -seuralle ja Henrik Larssonille, 
joka toimii kilpailunjohtajana ja ohjaajana.
Pääsemme käyttämään areenaa, jonka kun-
ta on ystävällisesti luovuttanut kilpailujen 
käyttöön. Edellisen vuoden tapaan kisasta voi 
nauttia ilman, että kengät uppoavat saveen, 
ja sisään pääsee syömään ja viimeistelemään 
varusteet ennen kisaa.

Maasto on alueelle tyypillistä, mutta 
yllätyksiä on varmasti myös luvassa.

Kansainvälistyminen jatkuu edelleen. Muu-
alta kuin Pohjoismaista tulevien joukkueiden 
lukumäärä jatkaa kasvuaan, mikä kertoo 
10MILA-viestin vetovoimasta. Ilmoittautu-
neiden joukossa on edustajia 13 maasta, mut-
ta pohjoismaisten joukkueiden osallistujien 
joukossa on edustettuna varmasti vielä puoli 
tusinaa kansallisuutta lisää. Se on ilahdutta-
vaa!

Haluamme toivottaa kaikille kilpailijoille 
ONNEA MATKAAN. Toivottavasti saav-
utatte tavoitteenne, oli kyseessä sitten voitto, 
maaliin pääsy tai virheetön rata.

Christer Nordström, Tiomilakavlen-yhdistyksen pu-
heenjohtaja

BUDSKAPEN PÅ KAVLARNA 
Årets budskap är författade av Bertil “Obon” Nils-
son, välkänd journalist på tidningen Norra Skåne.
Det ryktas även att Bertil i sin research hade 
viss kontakt med en av orienteringens största 
profiler, Rune Haraldsson, mångårig skribent 
på Norrköpings Tidningar, som gick ur tiden 
tidigare i år, 100 år gammal.

Tiomilakavlen
Ni springer här i Göinges vilda skogar,
där svensk och dansk har krigat långa tider.
Vår snapphaneskog är ingen enkel park,
så kämpa hårt i Tiomila-strider!

Sedan det första Tiomila har varje löpare 
burit med sig ett budskap. Under tävling-
ens första år i form av ett skrivet budskap 
placerat i budkavlen, därefter tryckt på 
den budkavle av trä som laget förde med 
sig genom hela tävlingen. 
I och med att dagens löpare växlar med kar-
tan är budskapet numera tryckt på kartan. 
Ett unikt budskap författas för varje kavle. 
Vid målgång får alla lag en symbolisk trä-
budkavle med Tiomilakavlens budskap som 
ett minne av sitt deltagande i tävlingen.

Damkavlen
Glimåkra har Skånes bästa skogar,
som byggs till stugor, export och logar.
Mer och mer av skog ägs nu av kvinnor,
många av dem skärmars mästarinnor.
 
Ungdomskavlen
I Skånes gröna hjärta finns sjöar och berg,
här letar många ungdomar skärmar med färg.
De skogssportens spännande framtid säkert 
är, för de vet ju att vår idrott har just ”det där”.
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För att arrangera en tävling i den 
här storleken är det mycket som 
måste fungera. Ur ett tävlings-
mässigt perspektiv är det givetvis 
viktigt med intressant tävlings-
terräng samt en bra karta och 
utslagsgivande banor. Något som 
också är av största vikt är en väl 
fungerade arena. Med tanke på 
dagens teknikintensiva tävlingar 
är någon form av inomhusarena 
med tillgång till el, fiber mm näs-
tan ett krav.

Efter att ett antal tävlingsplat-
ser hade granskats och jämförts 
föll valet på Trollacenter i Glimå-
kra. Här finns de inomhusmiljöer 
vi sökte samt en fungerande infra-
struktur. Terrängen är spännande 
och varierande samt har till störs-
ta delen aldrig varit karterad tidi-
gare. Det ser vi som ett plus när 

KARTA, TERRÄNG & BANOR
Strax efter att O-Ringen hade arrangerats i nordöstra Skåne 
sommaren 2014, fick FK Göingarna frågan om att arrangera Tio-
mila knappt fem år senare. Ända sedan dess har det planerats 
och arbetats mot ett Tiomila i Östra Göinge 2019. 

det gäller att skapa rättvisa och 
utslagsgivande tävlingar.

När arenan hade valts och kon-
takter var tagna med kommunen, 
markägare samt övriga intressen-
ter började det omfattande karte-
ringsarbetet. I klubben finns tre 
duktiga kartritare som har tagit 
fram färska kartor till tävlings- 
och träningsområden, Yngve 
Ernstsson & Br. Kartrit, dvs Hen-
rik och Magnus Larsson. 

Tävlingsområdet, som har va-
rit avlyst för träning sedan arena-
placeringen beslutades, är på ca 
15 km² och omfattar terrängpar-
tiet från Trollabackarna i sydost 
till Källstorp i nordväst. Utöver 
detta har ca 40 km² göingeterräng 
på olika platser i kommunen kar-
terats för att ge klubbarna möjlig-
het att träna i tävlingslik terräng.

Efterhand som kartan blev 
klar började banläggarna sitt om-
fattande arbete med både den teo-
retiska och den praktiska delen i 
att skapa roliga och utmanande 
banor för alla löpare. Många tan-
kar kring banläggningen forma-
des i ett tidigt stadie i samband 
med karteringen eftersom Mag-
nus Larsson är både kartritare 
och ingår i banläggningsgruppen. 
Därefter har kontroller synats, 
vägval provsprungits och löptider 
beräknats. Terrängen runt Glimå-
kra är väldigt omväxlande, så km-
tiderna varierar kraftigt mellan de 
olika terrängpartierna.

Klockan 10:15 lördagen den 27 
april går starten för Ungdomskav-
len. 

Då ska alla kartor med de olika 
gafflingarna, kontrollstolpar med 
SI-enheter, skärmar och reflexer, 
nybyggda broar, mm vara på plats.

Och vi vill önska alla löpare en 
härlig vistelse i Göingeskogarna 
och på arenan i Glimåkra!

Banläggarna Magnus Larsson & 
Jesper Håkansson samt  
bankontrollant Niklas Edvardsson 
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10MILA’S HISTORIA

F örsta året, 1945, då tävlingen gick mel-
lan Gamla Uppsala och Enebyberg med 
växlingsplatser utmed sträckan kom hela 

66 lag till start. Ganska fantastiskt med en så 
märklig idé.

Tävlingen växte successivt och för att hålla 
nere antalet lag införde man 1959 sträckan 
”långa natten”.

Vid det laget hade tävlingen vuxit och det 
året kom ändå 145 lag till start vid Rimbo.

Då tävlingen fortsatte att växa blev man 
1970 tvungen att samla start, mål och väx-
ling till en och samma plats. Tävlingscentrum 
blev Järna, söder om Södertälje. Tävlingen 
1971 i Bogesund var den sista med så kallade 

75 år sedan första 10MILA och för 74:e gången är det dags världens äldsta budkavle-
orientering 10MILA. Idén till tävlingen stod Alvar Kjellström för. Han tyckte att oriente-
rarna borde ha ett mål för den långa vinterns träning samt få fler att springa oriente-
ring. Då uppstod tanken till tävlingen. Att det blev 10 sträckor berodde på han ville få 
med fler deltagare. Klubbarna hade i allmänhet inte 10 löpare utan man var tvungen 
att övertala konditionsstarka löpare att delta. Tanken på gafflingar och andra sprid-
ningsmetoder fanns inte i på den tiden.

“raka sträckor”. För att få spridning infördes 
”gafflingar” enligt Farstametoden.

Andra viktiga händelser i tävlingens histo-
ria är att 1977 infördes en damklass, som då 
kallades Tvåmila. 2003 erbjöd man för första 
gången storbildsskärm på arenan och 2004 
utlokaliserades tävlingen för första gången 
utanför Stockholmsdistriktet. 

Numera arrangeras tävlingen mer regel-
mässigt utanför Stockholm. 

En av de första tävlingarna som startade 
vid Vårdkaseberget i Nynäshamn
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DET BLIR PYTT I PANNA IGEN
Senast Tiomila avgjordes i Skåne var för 10 år sedan. Då i Pers-
torp blev det en riktig Norgehistoria, Halden SK vann damkav-
len och Kristiansands OK vann Tiomilakavlen. 
Med detta sagt så vill jag peka på det faktum att terrängen spe-
lar ingen roll, de starkaste klubbarna vinner oavsett var Tiomila 
avgörs. Detta är bra att ha med sig när jag nu blickar fram mot 
Glimåkra 2019 och tittar in i min kristallkula.

Last year in Nynäshamn, Järla 
Orientering won the Tiomila for 
the first time after an impressive 
effort, when Karolin Ohlsson fi-
nally managed to bring the vic-
tory in Women’s relay home after 
a superb final leg. Can Järla win 
again? Yes, absolutely, but there 
are other strong teams, so I see 
in front of me a very tense and 
exciting competition on Saturday 
afternoon. Besides, that’s when 
the Tiomila weekend is at its 
best, with crowds of people at the 
arena following the drama. 

Ifjol i Nynäshamn vann Järla 
Orientering för första gången 
Tiomila efter en imponerande 
insats där till slut Karolin Ohls-
son kunde defilera hem segern i 
Damkavlen efter en suverän sista 
sträcka. Kan Järla vinna igen? Ja, 
det kan de absolut men det finns 
flera andra starka lag så jag ser 
framför mig en väldigt tät och 
spännande tävling under lör-
dagseftermiddagen. Det är för-
resten då som Tiomilahelgen är 
som bäst med mycket folk på 
arenan för att följa dramatiken 
på plats. 

Utmanarna till Järla är dock 
många, bland de som känns som 
främsta utmanare nämner jag 
IFK Göteborg (tvåa ifjol), Göte-
borg-Majorna OK, Stora Tuna 
OK (med en viss Tove Alexan-
dersson på sista sträckan) och 
IFK Lidingö bland de svenska 

lagen. Från Norge ska nämnas 
Halden (trea ifjol), Fredrikstad 
SK och Nydalen SK men sedan 
finns det också några starka fin-
ska lag i form av TP, Pohjantähti 
och Hiidenkiertäjät. Det finns 
säkert fler men nu tror jag att det 
är dags för IFK Göteborg att även 
vinna Damkavlen. Man var tvåa 
ifjol och jag tror att man lärde sig 
mycket av den insatsen som man 
nu kommer att använda till att 
springa hem segern i Glimåkra.

Herrsidan har dominerats av 
just IFK Göteborg, tre segrar de 
fyra senaste åren. Enda plumpen 
i protokollet är spurtförlusten 
på Lugnet i Falun där Jonas Le-
andersson slog Eskil Kinneberg 
med minsta möjliga marginal. 
Nu kommer IFK Göteborg till 
Glimåkra och Skåne som stora 
favoriter. Igen. Det ska mycket 
till om något lag ska kunna be-

segra dem över 10 sträckor. Det 
är min känsla. Utmanare? Jo, 
visst finns det utmanare i form av 
OK Linné (tvåa ifjol) och Stora 
Tuna OK bland de svenska la-
gen, Fredrikstad SK, Halden SK 
och IL Tyrving bland de norska. 
Halden har fått tillbaka Olav 
Lundanes och Tyrving känns 
oerhört spännande med bröder-
na Kyburz i laget. Bland de finska 
är det som vanligt KooVee som 
fortsätter att jaga en Tiomilase-
ger precis som TP. Kan dom göra 

det i Skåne 2019? 
Jag tror inte det, för jag ser 

IFK Göteborg som klara favo-
riter i kraft av erfarenheten och 
det kompletta laget. Det kommer 
krävas något alldeles extra för att 
besegra blåvitt i Glimåkra. Så, om 
min profetia slår in att både da-
merna och herrarna i IFK Göte-
borg vinner så blir det att fixa till 
en rejäl pytt i panna på Kamrat-
gården veckan efter Tiomila 2019. 

Per Forsberg

IT’S HASH AGAIN
The last time the Tiomila relay was judged in Scania was ten 
years ago. In Perstorp at that time the glory went to Norway. 
Halden SK won the Women’s relay and Kristiansand’s OK won 
the Tiomila relay. 
That said, I would point out that the terrain makes no difference 
- the strongest clubs win regardless of where Tiomila is judged. 
This is good to know, now that I’m looking forward to Glimåkra 
2019 and peering into my crystal ball.

Järla has a great many con-
tenders, however, and among 
those viewed as the most im-
portant contenders I can name 
IFK Gothenburg (second last 
year), Gothenburg-Majorna OK, 
Stora Tuna OK (with a certain 
Tove Alexandersson on the last 
leg), and IFK Lidingö among the 
Swedish teams. From Norway I 
should mention Halden (third 
last year), Fredrikstad SK and 
Nydalen SK, but then there are 
also strong Finnish teams such as 
TP, Pohjantähti and Hiidenkier-

täjät. There are certainly more, 
but now I think it’s time for IFK 
Gothenburg to win the Women’s 
relay as well. They finished se-
cond last year and I think they 
learned a lot from that effort so 
that they can ensure a victory in 
Glimåkra.

The men’s side has been domi-
nated by IFK Gothenburg, three 
victories over the last four years. 
The only stain in their history is 
their losing the sprint at Lugnet 
in Falun when Jonas Leanders-
son beat Eskil Kinneberg by the 
smallest possible margin. IFK 
Gothenburg is now coming to 
Glimåkra and Scania as big fa-
vourites. Again. It would take 
a lot for any team to be able to 
beat them over 10 legs. That’s my 
feeling. Contenders? Yes, there 
are certainly contenders in the 
form of OK Linné (second last 
year) and Stora Tuna OK among 

the Swedish teams, Fredrikstad 
SK, Halden SK and IL Tyrving 
among the Norwegian. Halden 
has got Olav Lundanes back and 
Tyrving are pretty formidable 
with the Kyburz brothers in the 
team. Among the Finns, it’s Koo-
Vee as usual who are still pushing 
for a Tiomila victory, just like TP. 
Can they do it in Scania 2019? 

I don’t think so, as I see IFK 
Gothenburg as clear favourites, 
on the strength of their expe-
rience and the complete team. 
It will require something extra 
special to defeat them in Glimå-
kra. So, if my prophecy comes 
true that both the women and 
the men in IFK Gothenburg win, 
then I’ll treat you to a hearty 
hash dinner at Kamratgården the 
week after Tiomila 2019. 

Per Forsberg
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Viime vuonna Nynäshamnissa 
Järla Orientering juhli ensim-
mäistä kertaa voittoa Tiomi-
lanissa mahtavalla suorituksella, 
jossa Karolin Ohlsson vei naisten 
Damkavlenin voiton ylivoimai-
sella ankkuriosuudella. Voittaako 
Järla uudelleen? Niin voi hyvinkin 
käydä, mutta moni muukin seura 
on kovassa kunnossa, joten edessä 
on tiukka ja jännittävä kilpailu 
lauantai-iltapäivän ratoksi. Sil-
loin Tiomila-viikonloppu on par-
haimmillaan: areenalla on paljon 
väkeä seuraamassa dramaattisia 
tapahtumia paikan päällä. 

Järlalla on useita haastajia, 
joista kovimmiksi kilpakumppan-
eiksi nimeäisin IFK Göteborgin 
(viime vuoden kakkonen), Göte-

Stolt sponsor 
till 10MILA
Som kund i Sparbanken Skåne är du med 
och utvecklar samhället, förverkligar 
idéer och hjälper människor att växa.
Genom att låta delar av vårt överskott 
gå tillbaka till idrott, kultur, utbildning 
och näringsliv bidrar vi till att skapa 
möjligheter där du bor, t ex genom att  
ge bidrag till 10MILA och FK Göingarna.  
 

Hoppas 
vi ses 
där!

Tiomila järjestettiin Skånessa viimeksi 10 vuotta sitten. Silloin 
Perstorpissa norjalaiset tekivät historiaa, kun Halden SK voitti 
naisten viestin ja Kristiansands OK Tiomila-viestin. 
Tämä kertoo siitä, että maastolla ei oikeastaan ole merkitystä: 
vahvimmat joukkueet voittavat Tiomilan riippumatta siitä, 
missä se järjestetään. Se on hyvä pitää mielessä, kun suuntaan 
katseeni Glimåkra 2019 -kilpailuun ja kurkistan kristallipallooni.

LUVASSA HURJAT JUHLAT

borg-Majorna OK:n, Stora Tuna 
OK:n (ankkurina eräskin Tove 
Alexandersson) ja IFK Lidingön 
ruotsalaisseuroista. Norjalaisista 
on nostettava esiin Halden (viime 
vuoden kolmonen), Fredrikstad 
SK ja Nydalen SK, ja Suomestakin 
on tulossa kovia joukkueita, kuten 
TP, Pohjantähti ja Hiidenkier-
täjät. Vaikka kisassa on muitakin 
vahvoja joukkueita, minä uskon, 
että nyt on IFK Göteborgin vuoro 
ottaa voitto myös Damkavlenissa. 
Uskon, että viime vuoden kakkos-
sijasta opittiin paljon ja se auttaa 
tuomaan Glimåkrasta voiton ko-
tiin.

Miesten puolella IFK Göte-
borg on hallinnut ottaen kolme 
voittoa viimeisen neljän vuoden 

aikana. Ainoa kauneusvirhe sattui 
Falunin Lugnetissa, jossa seura 
koki loppukiritappion, kun Jonas 
Leandersson päihitti Eskil Kin-
nebergin pienimmällä mahdol-
lisella erolla. IFK Göteborg tulee 
Glimåkraniin ja Skåneen suu-
rena ennakkosuosikkina. Jälleen. 
Vaaditaan aika paljon, että jokin 
joukkue pystyy päihittämään sen 
10 osuuden kisassa. Näin uskon. 
Haastajia? Haastajia löytyy tietys-
ti, ruotsalaisjoukkueista esimer-
kiksi OK Linné (viime vuonna 
toinen sija) ja Stora Tuna OK sekä 
norjalaiset Fredrikstad SK, Hal-
den ja IL Tyrving. Olav Lundanes 
on palannut Haldenin riveihin ja 
Tyrving on huippukiinnostava, 
kun mukana ovat Kyburzin vel-

jekset. Suomalaisjoukkueista Ko-
oVee jahtaa edelleen Tiomilanin 
voittoa samoin kuin TP. Onnistu-
vatko ne Skånessa 2019? 

En jaksa uskoa, sillä mielestäni 
IFK Göteborgin kokemus ja yh-
tenäinen joukkue tekevät siitä sel-
keän ennakkosuosikin. Sini-val-
koisen joukkueen päihittäminen 
Glimåkrassa vaatisi jotain aivan 
erityistä. Joten, jos ennustukseni 
pitävät paikkansa, IFK Göteborg 
vie voiton sekä miesten että nais-
ten kilpailussa. Se tarkoittaa, että 
Kamratgårdenilla järjestetään 
hurjat juhlat Tiomila 2019:n jäl-
keisellä viikolla. 

 
Per Forsberg

Järla Foto: Michael Thulin
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TV, RADIO & WEBB

Produktionen är en omfattande apparat, 
som tar en avsevärd mängd resurser i anspråk 
för att kunna genomföras på ett bra sätt. Se-
dan 2016 är det i huvudsak samma team som 
levererat produktionen till respektive års ar-
rangör.

Den kontinuiteten har gjort det möj-
ligt för oss att utveckla små detaljer under 
dessa år där vi, för att nämna några saker, 
numera producerar tävlingen på tre olika 
språk (svenska, engelska och finska) för att 
nå ut till en så bred publik som möjligt. Vi 
har även tagit med drönarbilder och skogs-
reporterns roll har utvecklats ytterligare.  
 Till 2019 hoppas vi även få med en vajer-ka-
mera från terrängen, på ett nytänkande sätt,  
vilket vi tror kan ge helt nya typer av bilder. Vi 
kommer även att flytta ut delar av produktio-
nen till molnlösningar som på sikt kommer 
att sänka kostnaderna för genomförandet.

Vår planering av sändningen börjar un-
gefär 6 månader innan tävlingen tillsammans 
med banläggare och övrig organisation. Då 

10MILA i din radio, frekvenser FM-radio
10MILA in your radio, FM-radio broadcast
88,4 Mhz - svenska/Swedish
99,1 MHz - finska/Suomalainen
104,6 MHz - engelska/English

En viktig del i dagens 10MILA-arrange-
mang är att ge alla, både ni som är på 
plats och de som sitter hemma, möjlighe-
ten att följa hela tävlingen via en TV-pro-
duktion, som dels visas på storbildsskärm 
på arenan, samt även sänds över internet.

görs också de första besöken i terrängen för 
att få en bättre bild av hur allt ser ut. Allt som 
allt är vi omkring 70 personer som jobbar 
med produktionen

Lycka till i skogen, så ses vi i TV-rutan!

SPEAKERS WEBB-TV
Svenska:
Per Forsberg, Fredrik Löwegren
studio.se@10mila.se
English:
Boris Granovskiy, Cristina Luis
studio.en@10mila.se
Suomalainen:
Antti Örn, Kalle Rantala
studio.fi@10mila.se

LIVESÄNDNINGEN FRÅN 10MILA SKER ENLIGT FÖLJANDE/ THE SCHEDULE FOR LIVE-BROADCAST OF 10MILA 2019 IS:

Fredag (26/5) 18:00 - 19:00 Studio #10MILA, direkt från Arenan. Gratis - endast på svenska
Fri (26th)  Studio #10MILA, direct from the Arena. Free - only in Swedish
Lördag (27/5) 9:45 - 10:15 Studio #10MILA. Gratis - endast på svenska
Sat (27th)  Studio #10MILA. Free - only in Swedish
 10:15 - 12:30 Ungdomskavlen
  Youth relay
 12:30 - 12:40 Öppningsceremoni
  Opening ceremony
 12:40 - 12:55 Prisceremoni, Ungdomar
  Prize ceremony, Youth relay  
 12:55 - 13:15 Studio #10MILA. Gratis - endast på svenska
  Studio #10MILA. Free - only in Swedish
 13:15 - 19:00 Damkavlen
  Women's relay
 19:00 - 19:30 Sammandrag, Ungdoms- och Damkavlen
  Summary, Youth and Women’s relays
 19:30 - 20:00 Prisceremoni, Damkavlen
  Prize ceremony, Women's relay
 20:00 - 20:30 Studio #10MILA. Gratis - endast på svenska
  Studio #10MILA. Free - only in Swedish
Lördag (27/5) Sat (27th) 20:30 - Tiomilakavlen
Söndag (28/5) Sun (28th) 08:00 10MILA relay
Söndag (28/5) 08:30 - 09:00 Prisceremoni Tiomilakavlen
Sun (28th)  Prize ceremony, 10MILA relay
 09:00 - 09:15 Sammandrag Tiomilakavlen
  Summary, 10MILA relay
 09:00 - 12:00 Fast kamera från mål, Tiomilakavlen
  Fixed camera at the finish-line, 10MILA relay

Peter Löfås
Projektledare
10MILA-TV
tv@10mila.se
Foto: Michael 
Thulin

Gratis/Free WiFi: 10mila 
Lösenord/password: 

10mila2019
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 FÖLJ               LIVE             
 

Hela 10MILA sänds via webb-TV

Följ tävlingen även om du inte 
har möjlighet att vara på plats

Köp din licens på 
https://webbtv.10mila.se

Endast 175 krsvenska
suomalainen
English
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SÅ RESER DU HIT
BIL
Trafik väster och norr ifrån 
Väg 23 avfart vid södra infarten till Osby. Kör till väg 2121 mot Glimå-
kra.
Trafik söder och sydväst ifrån
Väg 19 och 119 avfart vid rondell i korsningen väg 19/119. Kör väg 119 
mot Broby och Glimåkra.

BILPARKERING
Parkering på hårt underlag. Husvagnar och husbilar är inte tillåtet på 
bilparkeringen. Parkeringsavgiften är inkluderad i anmälningsavgif-
ten och är gratis för besökande publik. 
Följ funktionärernas anvisningar.

BUSSAR
Avsläpp från bussar sker i nordöstra delen av Glimåkra i omedelbar 
närhet till Arenan. Området är begränsat varför köbildning på väg 119 
kan förekomma. 
Respektera att avstigning inte får ske på väg 119 som är en länshu-
vudväg. 
Följ vägvisning genom tillfälliga skyltar och funktionärers anvisningar. 

BUSSPARKERING
Bussparkering i Sibbhult, ca 10 min från arenan. Bussar som har för-
anmält önskemål om parkering kommer få vägbeskrivning och anvis-
ningar vid bussavsläppet. Se särskilt Buss-PM.

HUSVAGNAR OCH HUSBILAR
Husvagnar och husbilar kommer placeras vid korsningen vägarna 
119/2121. Parkeringen sker på gräsyta. Vid fullbeläggning kommer 
parkering att ske med infart från väg 119 mot Broby. Följ funktionä-
rers anvisningar.

PM - TÄVLINGSINFORMATION
(FULLSTÄNDIGA PM FINNS PÅ WWW.10MILA.SE)

BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET
Under tävlingsdygnet kommer Boaltsvägen och Fabriksgatan vara av-
stängda för allmän trafik norr om Norra Tvärvägen från 27/4 kl. 13:00 
till 28/4 kl. 12:00.
Boaltsvägen blir endast tillåten för norrgående trafik från väg 119 
till Norra Tvärgatan. Norra Tvärgatan blir endast tillåten för trafik  
västerut.

AVSTÅND TILL ARENAN
Från bilparkering ca 600-1500 m, snitslad väg
Från bussavsläpp ca 500 m, snitslad väg

ARENAN
LJUSFÖRHÅLLANDEN
Lördag: Solen går ner kl. 20:35
Söndag: Solen går upp kl. 05:26

TÄVLINGSEXPEDITION - INFORMATION
Tävlingsexpeditionen på arenan finns i ishallen och är öppen fredag 
26 april kl. 14.00 - 21.00 och från lördag 27 april kl. 08.00 till söndag 
28 april kl.14.00. Lagkuvert hämtas här och generell information om 
tävling mm kan besvaras här. 
Sena lagändringar pga speciella omständigheter lämnas här samt 
eventuella protester. Efter omstarten på söndagen delas kartor ut på 
tävlingsexpeditionen.

ÖPPNA BANOR
Försäljning och anmälan till öppna banor sker i expeditionen för öpp-
na banor inne i ishallen. 
Se separat info om Öppna banor på sidan  20   eller läs PM på 
www.10mila.se, i Eventor och på arenan.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
På kartan tryckta förbjudna områden är markerade enligt SOFT:s täv-
lingsregler. Tomtmark redovisat med olivgrönt på kartan är förbjudet 
att beträda. 
Vid ett fåtal tomter kommer snitslar att sättas upp för att förtydliga var 
tomtgränsen går.

FLAGGFRI ZON
För att upplevelsen för publik på plats på arenan ska bli så bra som 
möjligt kommer det vara en flaggfri zon på fotbollsplanerna där 
klubbvimplar och liknande inte är tillåtna för att inte skymma stor-
bildsskärm och upploppet. Likaså är serviceytan där starten går flagg-
fri zon.
OBS! Det är ABSOLUT förbjudet att göra någon form av hål i konst-
gräsplanen där målet är beläget.

REKLAM
På arenan är endast arrangörens reklamskyltar tillåtna.
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PM - TÄVLINGSINFORMATION
(FULLSTÄNDIGA PM FINNS PÅ WWW.10MILA.SE)

DRÖNARE
Det råder ett generellt förbud mot att flyga med drönare över eller i 
anslutning till tävlingsarenan och över avlyst tävlingsområde. 
TV-produktionen kommer att använda drönare för länkning och för-
stärkning av signaler i tävlingsområdet.

FÖRBUD MOT KOMRADIO / WALKIE-TALKIE
Användande av komradio och walkie-talkie på arenan är ej tillåtet.

FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen finns på arenan på fredagen kl. 14.00-22.00 och på 
söndagen från kl. 09.00 till tävlingens slut och är i första hand till för 
tävlanden. 
Första hjälpen på arenan är utrustad med hjärtstartare.
Det finns ingen sjukvårdsplats i tävlingsområdet. Dock är samtliga 
kontrollvakter och vätskestationer utrustade med första förband och 
sambandsmedel.

DUSCH OCH OMKLÄDNING
Dusch och omklädning finns inomhus i ishallen och i den låga gula 
träbyggnaden inne på arenan

TOALETTER
Toaletter finns både utomhus och inomhus i anslutning till dusch och 
omklädning.

MATSERVERING OCH KIOSK
Matservering finns inomhus med varm mat, fika och storbildsskär-
mar.
Det finns även en marka utanför ishallen och två kiosker, en på fot-
bollsplanen och en i ishallen.
Se separat info på sidan 22.

ÅTERVINNING
Hjälp oss att hålla rent och snyggt på arenan och i skogen. Vi käll-
sorterar och avfall läggs i avsedda kärl och miljöstationer som finns 
utplacerade på arenan. 
Har du energi i någon form med dig ut i skogen tar du med dig skräpet 
tillbaka. Inget skräp slängs i skogen.
 “Lämna inget mer än dina fotspår i skogen”.

PUBLIKT WIFI
Publiken uppmanas att i största möjliga mån begränsa användningen 
av mobiltelefoner och mobilt internet för att minimera belastningen 
på mobilnätet.
På arenan finns ett fritt WiFi-nät som täcker område för mål, vind-
skydd, ishall och som deltagarna uppmanas att koppla upp sig mot. 
Ingen kostnad utgår. 
Namn: 10mila Lösenord: 10mila2019
I det fria WiFi-nätet kommer det inte att vara möjligt att komma 
åt videostreamade tjänster. Vi gör detta för att prioritera tävlings- 
information till deltagarna.

RESULTAT
Resultat finns i ishallen på TV-skärmar och anslaget. Online-resultat 
finns på: http://online.10mila.se/
Dessutom kan man följa sina lag via appar för Android och iPhone.
Android: 10MILA – Team Tracker 
iPhone: 10MILA

PRISCEREMONI
De tio första lagen i respektive kavle får hederspris. Prisceremoni genom- 
förs vid scenen vid tidpunkter enligt nedan:
Ungdomskavlen lördag kl. 12.30 
Damkavlen lördag kl. 18.30 
Tiomilakavlen söndag kl. 08.30
Pristagande lag ombeds samlas vid scenen minst 10 minuter innan 
utsatt tid för prisceremoni.

BEVAKNING INOM ARENAN
Alla bör hjälpas åt att hålla uppsikt över obehöriga. Reagera när du ser 
något misstänkt. 
Vi rekommenderar att inga värdesaker lämnas obevakade.
Anmäl incidenter till tävlingsexpeditionen.

ELDNINGSFÖRBUD
Det är absolut förbjudet att elda inom arenan samt i tältområden av 
säkerhetsskäl.
Områden med boendetält har brandsläckare utplacerade på marke-
rade ställen 

KVARGLÖMT
Borttappade kläder och utrustning kan efterfrågas i informationen el-
ler tävlingsexpeditionen under tävlingsdygnet. Det går även att skicka 
e-post till info@10mila2019.se. 
Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 31 maj 2019. Eventuell 
fraktkostnad står mottagaren för. Därefter kommer kvarglömt mate-
rial att skänkas till hjälporganisationer.
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KLASSER, STARTTIDER, VÄXLINGAR 
UNGDOMSKAVLEN

Start: Lör 27 april kl. 10.15 Målgång: cirka kl. 12.04 Omstart: kl. 13.30

Sträcka Ban-
längd*

Gaffling Svårighet Löptid Växlings-
tid

Typ Kartstor-
lek

Varvning

1 4,7 km Ja Orange 28 min 10.43 Dag A4 Nej

2 4,5 km Ja Orange 29 min 11.12 Dag A4 Nej

3 3,2 km Nej Gul 21 min 11.33 Dag A4 Nej

4 4,5 km Ja Orange 31 min 12.04 Dag A4 Nej

* I banlängden ingår in-/utgående snitsel med 700-900 meter.
         

DAMKAVLEN

Start: Lör 27 april kl. 13.15 Målgång: Cirka kl. 17.15 Omstart: kl. 19.00

Sträcka Banlängd* Gaffling Löptid Växlingstid Typ Kartstorlek Varvning

1 7,3 km Ja 48 min 14.03 Dag A3 Nej

2 6,2 km Ja 41 min 14.44 Dag A3 Nej

3 9,8 km Nej 65 min 15.49 Dag A3 Ja

4 4,1 km Ja 30 min 16.19 Dag A4 Nej

5 8,7 km Ja 56 min 17.15 Dag A3 Ja

* I banlängden ingår in-/utgående snitsel med 700-1300 meter.
      

TIOMILAKAVLEN Omstart: sön kl. 09.00 för str 10

Start: Lör 27 april kl. 20.30 Målgång:  Sön cirka kl. 07.20 kl. 9.10 för str 2-9

Sträcka Banlängd* Gaffling Löptid Växlingstid Typ Kartstorlek Varvning

1 12,0 km Ja 72 min 21.42 Skymning/
Natt

A2 Nej

2 11,6 km Ja 73 min 22.55 Natt A2 Nej

3 6,1 km Ja 40 min 23.35 Natt A3 Nej

4 17,8 km Nej 105 min 01.20 Natt A2 Ja

5 11,0 km Ja 67 min 02.27 Natt A2 Nej

6 10,1 km Ja 63 min 03.30 Natt A3 Nej

7 8,6 km Ja 54 min 04.24 Natt/Gryning A3 Nej

8 12,0 km Ja 69 min 05.33 Gryning/Dag A3 Ja

9 5,2 km Ja 32 min 06.05 Dag A4 Nej

10 14,0 km Ja 78 min 07.23 Dag A2 Ja

* I banlängden ingår in-/utgående snitsel med 700-1300 meter.

STARTLISTOR PÅ ARENAN OCH PÅ WEBBEN 
Startlistor och laguppställningar finns anslagna på 10MILA-arenan.

Du hittar dem även på webben.
www.eventor.orientering.se
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STATISTIK (T O M 2019-04-10)
Antal anmälda lag:  948
Ungdomskavlen:  290
Damkavlen:  344
Tiomilakavlen:  314

Anmälda lag från 13 nationer
Land Antal lag
Danmark  40 
Finland  112 
Frankrike  1
Italien  2
Litauen  1
Norge  172
Polen  2
Ryssland  4
Schweiz  1
Serbien  1
Storbritannien 4
Sverige  590
Tjeckien  14

Klubb med flest anmälda lag och deltagare är norska klubben  
NTNUI med 15 lag och 105 deltagare därefter kommer Nydalens SK med  
15 lag och 90 deltagare. 
Svensk klubb med flest anmälda lag är IK Hakarpspojkarna med  
12 lag och 65 deltagare och därefter Karlskrona SOK med 11 lag och 
74 deltagare. 
Dansk klubb med många lag är OK Pan Århus som har 11 lag och  
73 deltagare.
59 lag kommer från Skåne.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM 
HAR HJÄLPT TILL ATT GÖRA 
10MILA 2019 MÖJLIGT.
Att arrangera ett 10MILA är stort och kräver många funktionä-
rer. Tack vare alla er som hjälper till med både stort som smått 
har det blivit möjligt. 

Någon kanske tänker att "Det jag hjälper till med är väl inte så 
viktigt..." Men ALLA behövs! Utan er funktionärer blir det inget 
10MILA. Så vi vill med detta säga ett STORT TACK till alla som stäl-
ler upp och hjälper till att göra 10MILA 2019 möjligt.

Ett speciellt tack till dessa föreningar:
Broby IF
FK Boken
Glimma Hockey
Glimåkra IF
Hanaskogs IF
Hästveda OK
IFK Knislinge
Lions
OK Gynge
OK Vilse 87
Osby Brukshundklubb
Osby IK
Scouterna Knislinge
Scouterna Glimåkra
Scouterna Sibbhult

Upplev Östra Göinge - Skånes gröna hjärta!

Immeln Wanås Skåneleden Tydingesjön
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Sibbhults Folkets Hus
Sibbhults IF
SS Delfin
Östanå IF 
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VÄRLDENS FÖRSTA 
KLIMATPOSITIVA 
ORIENTERINGSSKOR.

Att tillverka skor medför klimatutsläpp. 
Det jobbar vi hårt med att reducera. 
Tills vi nått längre fram kompenserar 
vi med minst 10% mer än utsläppen 
för alla våra skor.

Läs mer på lansforsakringar.se

Det lönar sig att 
samla allt hos oss. 

Bli Guldkund.

lansforsakringar.se

www.smsport.se

Vi har det bredaste sortimentet
för orienterare

Ni hittar vår stora sportförsäljning inne i ishallen
Varmt välkomna in till oss!

Och vi är på tillsammans
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Orientering är en fantastisk familjesport där 
alla kan delta efter sina förutsättningar.
Under 10MILA, precis som vid alla orien-
teringstävlingar, finns det så kallade “öppna 
banor”. Det är motionsbanor med olika längd 
och svårighetsgrad, som passar alla, från den 
som gillar att gå en kortare promenad på 
skogsstigar till den som vill springa en riktigt 
lång bana med svår orientering.
Du anmäler dig på arenan vid tävlingsexpedi-
tionen i ishallen och betalar på plats och kan 
då även hyra en löparbricka eller SI-pinne. Det 
är det datachip som man bär på fingret och 
som används för stämpling vid kontrollerna 
och tidtagning. Kartan delas ut vid anmälan.

Fråga funktionärerna vid anmälan om råd 
om du är osäker på vilken bana du ska välja 
eller om du undrar något annat.

ÖPPNA BANOR
Öppna banor fredag 26/4, lördag 27/4 och 
söndag 28/4. 
Anmälan görs på arenan. OBS! Ingen föranmä-
lan. 

Avgifter:
70 kr t o m 16 år, 130 kr från 17 år och uppåt
Hyra SI-pinne 50 kronor. (Kostnad för ej återläm-
nad pinne: 580 kronor.)
Löpare som tillhör svensk klubb faktureras i 
efterhand. 
Övriga betalar i samband med anmälan med 
kort, Swish eller kontant i SEK.

Anmälan öppna banor:
Fredag kl. 14.00 – 19.30
Lördag kl. 08.00 – 19.30
Söndag kl. 07.00 – 09.00

Starttider öppna banor:
Fredag kl. 14.00 – 20.00
Lördag kl. 08.00 – 20.00
Söndag kl. 07.00 – 09.30

Startmetod: Startstämpling 
Mål/avläsning: Målstämpling. 
Avläsning av löparbricka efter målgång sker på 
samma plats som anmälan, vid tävlingsexpedi-
tionen i ishallen 

Målet/avläsningen stänger:
Fredag kl. 21:30
Lördag kl. 21:30
Söndag kl. 12:00

Klassindelning  
öppna banor
ÖM1 2,6 km Vit (Nybörjarbana)
ÖM3 2,7 km Gul (Lätt bana för ungdomar och 
vuxna)
ÖM5 3,2 km Orange (Medelsvår bana)
ÖM6 5,5 km Röd (Medelsvår bana)
ÖM7 2,7 km Blå (Svår bana för äldre vuxna)
ÖM8 4,4 km Svart (Svår bana för vuxna)
ÖM9 6,7 km Svart (Svår bana för vuxna)

KUNSKAPSNIVÅER OCH TERRÄNG
Grön bana: Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. 
Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv. 
Vit bana: Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vat-
tendraget, den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till 
exempel en sten eller en tydlig höjd. 
Gul bana: Något mer utmanande terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. 
Kontrollen kan sitta en bit från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar 
eller stigar om du vill tjäna tid jämfört med att springa runt. 
Orange bana: Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också 
större sankmarker (mossar), höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är mer utmanande än på gul bana, men 
tydliga föremål i närheten ska alltid finnas att läsa in sig på på kartan. 
Röd bana: Samma nivå som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma. 
Violett bana: Samma nivå som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. 
Här är det viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. 
På så sätt gör det kontrolltagningen säkrare. 
Blå bana: Nivån är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel. 
Svart bana: Samma nivå som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.

PROVA PÅ ORIENTERING - ÖPPNA BANOR

Gå sedan till starten. Avstånd från arenan 
till starten ca 1700 m.

När du kommer till starten startar du när 
du själv vill genom att startstämpla med din 
SI-pinne.

När du kommer i mål efter din runda i 
skogen stämplar du i målkontrollen. Avläs-
ning efter målgång sker på samma plats som 
anmälan, vid tävlingsexpeditionen i ishallen, 
900 m från målet. Din tid kommer då in i da-
tasystemen och det registreras att du är till-
baka från skogen.

Man behöver inga speciella kläder, men 
viktigt är dock att bära heltäckande klädsel, dvs 
hud får inte vara bar på ben och bål. Och ett par 
skor med bra fäste är också att rekommendera.

Välkommen ut i skogen!

Är du nyfiken på orientering? Kom och prova på att gå eller spring en riktig oriente-
ringsbana under 10MILA.
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OM FK GÖINGARNA
FK Göingarna bildades 1948 och klubben fyllde 70 år förra året.
Vi har ca 300 medlemmar i alla åldrar och av de aktiva medlem-
marna är en tredjedel barn och ungdomar under 20 år.

Vår klubbstuga finns i Tågaröd strax söder om Sibbhult. Genom 
många timmars ideellt arbete renoverades och byggdes stugan ut un-
der 2013.
Vi är aktiva främst inom orientering men även inom terränglöpning, 
längdskidor och mountainbikeorientering. 

Klubben har många duktiga ungdomar som är framgångsrika på 
både lokal och nationell nivå. På Skånes Orienteringsförbunds års-
möte 2016 utsågs vi till årets bästa ungdomsklubb. I dagens mer och 
mer stillasittande samhälle, där både barn, ungdomar och vuxna är 
mindre aktiva vill vi finnas med som en positiv kraft. Vi vill inspirera 
människor att röra på sig mera och locka fler att prova på utomhusi-
drott och friluftsliv. 

Orientering är en fantastisk sport där nybörjare och elitlöpare kan 
delta på samma tävlingar, alla efter sina förutsättningar. Det innebär 
även en fin gemenskap mellan barn, ungdomar 
och äldre eftersom de flesta fortsätter att 
orientera även när de blir äldre. 

Vi satsar mycket på att ta hand om 
och introducera nya barn och ungdo-
mar och deras familjer som vill prova 
på orientering, men även att ge de mer 
etablerade möjligheter att utvecklas vi-
dare efter sina förutsättningar.

www.fkg.nu 

NYBÖRJARKURS 
ORIENTERING

Lör 18/5 och 25/5 kl 10-13

Både barn och vuxna är välkomna till
 FK Göingarnas klubbstuga i Tågaröd

Lär dig grunderna i orientering genom 
både teori och praktiska övningar

200 kr/pers - 400 kr/familj - medlem gratis
(medlemskap för 2019 ingår)

Anmälan senast 13/5 till: 
camilla.selin.76@gmail.com

Kontakt: 
Camilla 0703-649366, Magnus 0701-748724

VÄLKOMNA!

www.fkg.nu

Upplev 
äventyret!

21–27  Juli 
oringen.se

VAD SÄGS OM LITE 
MULTIPELEXPANSION?

Vår specialitet är att hjälpa företag skapa tillväxt genom 
att öka värdet på varumärket. Det kan vi göra på många 
olika sätt som till exempel ny grafisk profil, strategier, 
nytt kommunikationskoncept, med mera.

Ring så berättar vi mer!

0479-161 01 • info@espressoreklam.se

espressotryck espressomedia espressoreklam
www.espressomedia.sewww.espressotryck.se www.espressoreklam.se
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SÅ HÄR SORTERAR DU DITT AVFALL

Vi källsorterar och är miljödiplomerade!
Hjälp oss att hålla ordning på arenan. 

Lägg avfallet i utplacerade återvinningskärl.

PLAST-
FÖRPACKNINGAR

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

WELLPAPP MATAVFALL

BRÄNNBART

I SAMARBETE MED

10MILA 2019 - 
ETT HÅLLBART ARRANGEMANG
Tillsammans med Event in 
Skåne, Östra Göinge kommun, 
ÖGRAB och Stena Recycling ar-
betar vi för att 10MILA ska vara 
ett hållbart arrangemang som 
tar ansvar för natur och miljö 
ur ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv.

Ett arrangemang som 10MILA 
påverkar både människor och na-
tur genom t ex inköp, resor och 
materialanvändning. Vi som ar-
rangörer försöker påverka där det 
är möjligt och i den mån vi kan.

Fokusområden där vi har för-
sökt göra medvetna val är: Mat & 
dryck, Varor & tjänster, Avfall, Jämställdhet, Transparens, Trygghet, 
Lokalt avtryck och Samarbeten.

Att delta på ett arrangemang kan dessutom vara ett mera hållbar sätt 
att konsumera om det innebär en upplevelse och inte förbrukande av 
resurser.

Och vi hoppas att 10MILA 2019 ska bli en upplevelse för alla inblan-
dade, både deltagare, publik, funktionärer och boende.

Så hjälp oss att göra 10MILA 2019 till ett hållbart arrangemang.

Servering Ishallen
Inne i ishallen kommer det att finnas varm mat från Restaurang 
Tranan och danska smörrebröd från Café Haack. Matbiljetter säljs på 
anvisad plats i ishallen. Pris 90 kr 
Här kan du sitta ner vid bord och bänkar och följa tävlingarna via 
storbildsskärm.

Meny fredag
• Pastabuffé
Vatten ingår som måltidsdryck

Meny lördag-söndag
• Lasagne på nötfärs
• Vegansk linsgryta med bulgursallad
• Kycklingklubba med potatissallad
• Pulled pork med potatisgratäng
Vatten ingår som måltidsdryck.

Öppettider
Fredag: 17:00-20:00
Lördag: 10:00-22:00
Söndag: 10:00-14:00

Huvudmarka
Utanför ishallen hittar du vår huvudmarka där du kan köpa pastasal-
lad, smörgåsar, frukt, kakor, godis samt olika sorters dricka. Här säljer  

vi även grillad hamburgare och korv. Vegetariska alternativ finns. 
Under lördagskväll och natt finns det varm soppa att köpa. 

Öppettider 
Fredag: 14:00-21:00
Lördag: 07:00-24:00
Söndag: 00:00-14:00

Kiosk arena
Ute på tävlingsarenan hittar du en mindre marka med kaffe, olika 
drycker samt frukt och godis. 

Öppettider
Lördag: 9:00-24:00
Söndag: 6:30-14:00

Kiosk ishallen
Inne i ishallen finns också en mindre 
 marka med kaffe, olika drycker  
samt frukt och godis.

Öppettider
Lördag: 8:00-24:00
Söndag: 00:00-13:00

MAT, DRYCK OCH FIKA PÅ 10MILA-ARENAN
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Vi kan titta tillbaka på en lång och legenda-
risk svit av kavlar, samtidigt som vi nyfiket 
kikar in i framtiden när det gäller teknik, och 
en tävling som är mer närvarade och inklu-
derande på webben och i sociala medier än 
någonsin. Att det har gått fantastiska 75 år 
sedan det första 10MILA genomfördes firar 
vi genom att bland annat förlänga 10MILA-
helgen.

Redan på fredagen, den 1 maj, inviger vi 
arena Tranbygge i Upplands-Bro med en ny 
och unik tävling, Tiomilas jubileumstävling. 
Jubileumstävlingen är en nationell tävling 
i långdistans, med start på eftermiddagen. 
Alla klasser utom elitklasser erbjuds, och 
det kommer vara fri start (med undantag 
för ungdomsklasserna). Under fredagen och 
lördagen finns förstås också öppna banor, en 

VÄLKOMMEN TILL UPPLANDS-BRO 2020 
– en 10MILA-helg med extra guldkant!

finfin chans att finslipa formen och nosa på 
terrängen inför kavlarna.  

10MILA 2020 avgörs i de nordvästra de-
larna av Kungsängens övningsfält. Delar av 
området användes vid 10MILA 1981, 2005 
och 2013, men har i övrigt egentligen inte 
använts för orienteringstävlingar tidigare. Du 
som deltar i jubileumstävlingen, i någon av 

de tre kavlarna eller som tar en öppen bana 
kan förvänta dig en förstklassig karta över en 
omväxlande terräng, där alla kommer hitta 
ett favoritparti.

När vi ses den i början av maj 2020 så är det 
för den spännande avslutningen av en må-
nad i Stockholm som kommer att bjuda på 
flera utmanande arrangemang för orienterare 
som gillar mörker, till exempel Natt-SM och 
Grymnatta.

Vi ser fram emot att träffa dig i Upplands-
Bro - håll dig uppdaterad på 10MILA.se/2020!

Första helgen i maj nästa år har alla förutsättningar att bli en härlig orienteringsupp-
levelse. 10MILA återvänder till klassisk, tuff terräng och vi presenterar bland annat en 
nyritad karta. Dessutom får helgen tillökning i form av en jubileumstävling.

Skellefteå 2023 
Det nordligaste 10MILA någonsin och 
sällan har det funnits fler anledningar för 
ditt deltagande! 

2023 kommer att erbjuda mycket under ett 
och samma tak med hela fyra tävlingsdagar 
under Kristi Himmelsfärdshelgen, 18 - 21 
maj. En tävling på medeldistans under tors-
dagen. Stadsprint på fredagen och så avslutar 
vi med 10MILA-budkavlarna under lördag 
och söndag. Alla tävlingar i utslagsgivande 
och snabblöpt norrlandsterräng endast en 
kort joggingtur från Skellefteå centrum.

10MILA-natten blir ljus, så flertalet av er 
kan lämna lampan hemma. Prioritera även 
bort regnkläderr då hela tävlingsarenan ligger 
inomhus i vårt stora idrottskomplex - Skellef-
teå Kraft Arena. En maximalt utrustad arena 
där vi förutom mål och växlingar erbjuder 
möjligheter till boende, unika klubbplatser, 
serveringar, sidoaktiveter och 6 000 publik-
platser. Dessutom fullmatad med teknik för bästa 
upplevelse. Allt detta under ett och samma tak!

Om det verkar intressant och ni tidigt vill 
försäkra er om de allra bästa förutsättning-
arna inför 2023 så är ni självklart välkomna 
att kontakta oss redan idag.   

Varmt välkomna till Skellefteå 2023!

Valdemarsvik 2021
För fjärde gången i tävlingens historia av-
görs Tiomila i Östergötland. Denna gång 
i kustkommunen Valdemarsvik, alldeles 
på gränsen till Småland. Faktum är att 
hela tävlingen löps i landskapet Små-
land, men området tillhör Östergötlands 
län. Landskapsgränsen går nämligen rakt 
igenom centralorten Valdemarsvik. 

Arenan kommer att vara vid Grännäs fri-
tidsområde bara någon kilometer söder om 
samhället, med magiskt utsikt över den vack-
ra Valdemarsviken, som är ostkustens enda 
fjord.

Här erbjuder vi jungfrulig orienterings-
mark gränsande till havet. Ett orienterings-
tekniskt intressant område med typisk skär-
gårdsterräng.

Redan innan kartorna är färdigritade får 
tävlingsområdet översvallande gott betyg:

”Det är en fantastisk terräng som kartritaren 
kommer att få rita i och 10Mila-deltagarna 
springa i. På Småländska höglandet är man 
annars van vid en massa grönt och gult över 
hela kartan och att man får leta efter små oaser 
där man kan placera kontrollerna. Men i den-
na terräng är det ju vuxen skog nästan överallt 
och dessutom är den omåttligt detaljrik”. 

Välkommen till Valdemarsviks kommun där alle-
mansrätten är vardagsmat!
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ÄKTA DANSKA SMØRREBRØD
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Naturhälsan


