
Hej! 
Vista Mountain den första oktober börjar närma sig och anmälan är öppen. Vi kommer inte göra 

några större förändringar på banan till i år utan bara lite finjusteringar då banan kanske är i bättre 

skick än någonsin. Det är också roligt att det verkar som om flera 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. Därefter 

får vi se hur vi kan lösa det på bästa sätt. Som vanligt behöver vi lägga in ett par arbetstillfällen på 

banan innan tävlingen och passa gärna på att köra på banan redan så kanske ni kommer på egna små 

förändringar. 

Banan 

Banan är som sagt i mycket gott skick och det är endast lite små förbättringar samt gräsröjning som 

behöver göras.  Vi kommer därför ha en gemensam arbetsdag där vi kommer köra ut grus, röja och 

bättra på banan. Datum för detta är söndagen den 11 september med drop-in från klockan 09.00 

uppe vid anslagstavlan på motionsspåret. Vi bjuder på korv, dricka och kakor/bullar men kaffe, 

spadar, grästrimmers m.m. får ni gärna ta med själva. Mer information kommer inom kort.  

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  söndagen den 25 september för att iordningställa 

det sista inför tävlingen. 

Tävlingen  

Fredagen den 30 september, 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 1 oktober samling klockan 8.00 uppe vid tävlingscentrum. Mer information till 

funktionärer kommer senare. 

Sammanfattning viktiga datum 

• 11 september, banarbete samling från klockan 09.00 vid anslagstavlan på motionsspåret 

• 25 september, reservarbetsdag 

• 30 september, förberedelse inför tävlingen från klockan 13.00 

• 1 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 



 

Arbetsdag på Vistabanan  
Vi samlas klockan 9.00 på söndag uppe vid anslagstavlan upp vid motionsspåret, alltså inte vid 

grillplatsen som vanligt. Lättast är att köra in vid ICA i Kaxholmen och sedan följa den vägen tills man 

kommer till överdelen av spåret/skogen där det går in en stig. Kommer ni senare når ni mig på 

telefon 010-47 162 72 eller SMS till 0702-07 94 11 för att få era uppgifter.  

Ta gärna med spadar, räfsor, trimmer, sekatör m.m. d.v.s. allt som behövs för göra i ordning en MTB-

bana. Då vi är ganska många och även IK Vista är där och jobbar tror jag att vi blir klara runt lunch då 

vi avslutar med korv och kaka. Kaffe kommer vi dock inte kunna bjuda på utan det får ni ta med 

själva.  

 

Återkom gärna om ni har några frågor. 

 

Gustaf 
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Info inför tävlingen 
Som en del av er kanske redan har sett är det rekordmånga som har föranmält sig och vad som 

kanske är ännu bättre så ser vädret ut att bli kanon! 

Fredagen den 2 oktober 

Vi samlas uppe vid TC (grillplatsen) vid 13.15, för er som kommer senare är det bara att droppa in och 

ringa om mig om ni inte ser någon. Det som skall göras är: 

• Banda och märka ut hela banan där det behövs samt räfsa den 

o Platsstolpar den banan skall ändras samt uppmärkning 

• Åka till klubben och hämta mer material 

• Göra klart TC,  

o Banda upp start och målområdet 

o Måla startfållor, langningszon m.m. 

o Målvagnen anländer 15.30 och då skall målskynket m.m. på plats 

o Röja bort en del grenar och märka ut en publikstig i målbacken 

o Gräsröja vid varvning och TC  

o Säkra eltråden vi hänt i träden 

• Packa ner startlistor och nummerlappar i klubbkuvert 

• Märka ut omklädningsrummen och bygga en chikan innan elljusspåret går ut på stora vägen 



• Sätta upp skyltning till tävlingen från Huskvarna och rondellen i Ölmstad 

 

Ta gärna med eftermiddagsfika, räfsor, spadar och diverse andra verktyg som kan vara bra att ha. 

Tävlingsdagen 3 oktober. 

Sekretariatet samlas redan vid 7.00 uppe vid TC för att få instruktioner av Magnus, samt att 

sekretariatet öppnar redan klockan 8.00. Övriga funktionärer skall vara på plats uppe vid TC klockan 

8.00 för genomgång av dagen. När tävlingen är över är det bra om alla stannar och hjälps åt att 

plocka ihop och städa allt. Se den bifogade filen för era arbetsuppgifter, den är i stort sett inte 

ändrad sedan sist ni fick ut förutom att det är uppdaterat med arbetsuppgifter efter tävlingen.  

Viktigt att ni meddelar så fort som möjligt om ni står med men inte kan hjälpa till. 

 

 

•  


