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  Utmaning i skärgårdsmiljö! 

10MILA Valdemarsvik 2021 
Tiden går fort även om vardagen går mycket i gråskala genom vår annorlunda vardag men också vädret. 

Föreningen Tiomila 2021 med Generalsekreterare Kjell Holmström arbetar enträget vidare om än i lite lätt motlut 

pga av pandemin. Vi behöver bli fler funktionärer som redan nu bokar upp oss för att vara delaktiga i 

arrangemanget. Har Du inte gjort det ännu så gör det nu! Kontakta din funktionärsansvariga i din förening redan 

idag! Du hittar namn och kontaktuppgífter sist på informationsbladet.  Sprid gärna detta utskick till fler i er 

förening, lägg det på hemsidor eller andra medier.  
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Planering för dig som funktionär 

Parallellt med planering av boende, mat och transporter för tävlande pågår även planering för er funktionärer. Det kommer 

finnas möjlighet för övernattning ute på Grännäs under arrangemanget. Behovet att sovplatser på plats på arenan skiljer 

mellan olika föreningar/funktionärer. Utifrån din insats kommer du även få fika och/eller mat. Närmre information omkring 

detta kommer framöver.  

                                                                       

 

På kommande sida finns en av de artiklar om arrangemanget som har publicerats i Norrköpings tidningar under hösten. Kul för oss som inte 

har den som vår dagstidning! 

 

Funktionärsansvariga i arrangörsföreningarna: 

Björkfors GoIF                   Karin Gustafsson rimforsa@gmail.com  

                                                    Cecilia Björkhammer   cissi.bjorkhammer@loopen.com   

Gamleby OK   Christer Öberg christer.oberg@protonmail.com  

Hammarkinds OK   Lina Engstrand lineng79@gmail.com   

NAIS Orientering         Peter Hydén peter.hyden@telia.com  

Skogspojkarnas OK                    Monika Lundqvist monika.v.lundqvist@telia.com   

Västerviks OK   Lennart Sturesson lennart@sturesson.nu 

OK Denseln  Carina Kalered mollestad2@gmail.com  

Linköpings OK  Thomas Stenström ptv.stenstrom@gmail.com 

INBJUDAN till 10MILA 2021 

I mitten av december kommer den slutgiltiga inbjudan att publiceras. För föreningen innebär det att det börjar närma sig 

och att arrangemanget har många pusselbitar på plats. Det kommer innebära mer kontakter och frågor från klubbar. För oss 

som arrangörer är det viktigt att vara aktiva och ge respons på de frågor som ställs och redan nu ge ett gott intryck av vårt 

arrangemang. Även anmälan och möjlighet att boka boende kommer öppna före jul….så nu är vi igång! 

Ta gärna del av inbjudan så får du en uppfattning om arrangemangets omfattning….så håll ögonen öppna på hemsidan 

10mila.se. Du kan även följa arrangemangets förberedelser i sociala medier och för er som inte (ännu) är ”fast” i den 

underbara orienteringsvärlden kan man också läsa om detta på hemsidan eventor.orientering.se under aktuella datum i 

tävlingskalendern. 

På hemsidan finns även en film som visar vyerna över Grännäs och skogen där tävlingen ska avgöras. Det är inte svårt att 

bli sugen på en orienteringsbana i den terrängen! 
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