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    Ändrad den 22 maj. 
     

Efter ett möte i multisport kommittén så har vi följande förslag 
på datum som klubbens gamla och nya tävlingar går av stapeln. 
Det mesta är spikat men inte huggit i sten, så det kan bli 
ändringar. Tanken i alla aktiviteter är att vi skall ha roligt och 
det sker på eget ansvar. Vissa avgifter kommer vi att ta ut så 
de täcker våra kostnader och ge en liten vinst. 
 
Gudinge triathlon 
Årets upplaga av IK Vavds triathlon tävling är i år flyttad till 
lördagen den 15 juli med start kl 15:00. Blir det många yngre 
som är med så bli det en ”barn bana”. Annars är allt lika som 
förr om åren. Eftersom årets upplaga av Camp Vavd ligger i 
augusti så tidigare lade vi årets tävling med en månad för att få 
lite spridning på våra tävlingar. 
 
Camp Vavd 
Camp Vavd är förlagd till lördagen den 26 augusti med start 
klockan 12:00. Anledningen till flytten från juni till augusti är 
att det är många arrangemang som krockar på våran. Vem som 
lägger banan och var är inte bestämt i dagsläget, men troligtvis 
slutar tävlingen vid klubblokalen i Vavd. Återkommer med mera 
information. 
 
Mountainbike tävling 
Vi planerar att arrangera en cykeltävling som kommer att gå 
både på stigar och väger i södra Hållnäs. Tanken är att det skall 
ta runt två timmar med start och mål i Vavd. Än så länge är det 
bara en tanke, men om vi hittar en lämplig bana och markägarna 
är med på vår idé. Då är planerna att tävlingen skall gå i 
september, närmare bestämt den 23, en lördag. 
 
Raid Uppsala 
Som avslutning vill vi puffa för multisport tävlingen Raid 
Uppsala. Två år i rad har klubben haft två deltagande lag och de 
vill uppmana andra att delta. Det är riktigt roligt fast man är 
jättetrött när man kommer i mål. Så planera in den här tävlingen 
i er kalender. Datumet är den 14 oktober om vi är rätt 
underättade. 
 



 
 
 
En thriller med Strandbergs 
Torsdagen den 26 oktober kommer Mikael Strandberg för 
tredje gången till oss. Den här gången visar han bilder och 
berättar om deras resa i Sibirien. De två tidigare gångerna har 
de berättat om sina resor i Patagonien och Masajland. 
 
Vi i multisport kommittén vill gärna veta vad vi gör bra och vad 
vi kan göra bättre. Till exempel om banlängder, upplägg av 
tävlingarna, mm. Så dra er inte för att höra av er till oss. 
 
Vi i multisport kommittén är: 
 
Olov Hasselberg 070-303 69 23 
Lotta Eriksson 070-620 21 53 
Ulrika Josefsson 070-325 58 92 


