
Hej! 
Vista Mountain den tredje oktober börjar närma sig, anmälan är öppen och inbjudan ligger hos 

kommissarien för godkännande. Jämfört med förra året är det inga större förändringar på 

arrangemanget utan vi kör vidare på den inslagna vägen. Det är också roligt att det verkar som om 

fler vill tävla i år, men för att få ihop antalet funktionärer vill jag att ni anger om ni vill tävla så fort 

som möjligt samt i vilken klass. Så får vi se hur vi kan lösa det på bästa sätt. Innan tävlingsdagen 

behöver vi även lägga ett par arbetstillfällen på banan. Visst är det härligt med lite alternativ träning i 

den höga höstluften! 

Banan 

IK Vista har fått bidrag från kommunen för material, uppmärkning m.m. för att göra vistabanan 

permanent innan det blir naturreservat i området. Vi är några som har varit där vid ett par tillfällen 

och hjälpt IK Vista med att dränera och röja men ännu återstår det lite att göra, främst arbete med 

att vädersäkra banan och röja bort gräs och sly. Vi kommer därför ha en gemensam arbetsdag där vi 

kommer köra ut grus, röja och gräva ner fler dräneringsrör. Datum för detta är söndagen den 6 

september med drop-in från klockan 09.00 uppe vid anslagstavlan på motionsspåret. Vi bjuder på 

grillkorv och kaffe.  Mer information kommer veckan innan.  

Beroende på hur många vi blir kommer vi eventuellt behöva ett arbetstillfälle till som reserv. Ni som 

inte kan vid det första tillfället kan preliminärboka in lördagen den 19 september. 

Tävlingen  

Fredagen den 2 oktober, drop-in från klockan 13.00 och framåt, samling uppe vid start/målområdet 

för iordningställande av banan, tävlingscentrum samt start/målområdet. Medtag räfsor och trimmers 

m.m. 

Lördagen den 3 oktober samling klockan 8.00 uppe vid tävlingscentrum. Mer information till 

funktionärer kommer senare. 

Sammanfattning viktiga datum 

• 6 september, banarbete ihop med IK Vista, samling från klockan 09.00 vid anslagstavlan på 

motionsspåret 

• 19 september, reservarbetsdag 

• 2 oktober, förberedelse inför tävlingen från klockan 13.00 

• 3 oktober, tävlingsdagen, samling klockan 08.00 uppe vid tävlingscentrum.  

Meddela mig via mail (gustafgustafson@hotmail.com) så snabbt som möjligt vid vilka tillfällen ni kan 

hjälpa till (och om ni vill tävla) och har ni några frågor går det bra att ringa. 070-3485795 eller 010-

4716272.  

Med vänlig hälsning 

Gustaf & Magnus 



 

 

 


