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Uttagningskommittén aktiviteter 2000
Det som listas här är påtänkta aktiviteter för UK under år 2000 i Malmö Orienteringsklubb. Medlemmar i
Helenholm är också välkomna att anmäla sig i de fall då de inte har egna lag. Saknas något eller om du har
synpunkter så hör gärna av dig. Nytt för i år är bland annat 24-timmars i stället för tjoget.
UK år 2000 består av Magnus Jonasson, 040 - 49 35 83, magnus@mok.nu samt Gunnel Nilsson 040 - 16 25 69.
Anmälan görs till någon av ovanstående eller i pärmen märkt Uttagningskommittén på klubben. Mer information
kommer att finnas i framtida MOK-Nytt, UK-pärmen på klubben samt på klubbens hemsida www.mok.nu

Skånemixen, Pan-Kristianstad, 4 Mars
Sam vanligt drar säsongen igång med denna kavle.
Anmälan till UK senast den 14 Februari.

7-manna / 5-damma, Härlöv, 20-21April
7-manna och 5-damma avgörs år 2000 under påskhelgen i Vånga utanför Kristianstad. Ett damlag är troligt och
ett herrlag skulle vara kul och oväntat. Även ungdomslag, äldre och propaganda finns, se inbjudan när den
kommer.
Anmälan till UK senast en vecka innan anmälningstiden går ut.

10-mila (5-damer i damkavlen), 29-30 April
ca:10 mil SV Stockholm
Förhoppningsvis blir det ett damlag i år liksom de senaste åren. Anmälan skall vara inskickas senast den 21 Mars
så finns det intresse bland töserna sköter ni det bäst själv. Inget herrlag eller HD-16 lag är aktuellt.

24-timmars (med Park-OL på sommarland), IK Gandvik Skara, 1-2 Juli
Tävlingen går kort och gott ut på att springa så långt som möjligt under 24 timmar. Det finns 14 banor från 2 km
upp till 8 km, varje löpare får springa valfritt antal banor. Det finns både nybörjarbanor och svårare banor.
Nattbanorna och en del dagbanor går som Park-OL inne på Skara sommarland. Varje lag får ha fritt antal
deltagare. Förhoppningsvis ställer många i klubben upp så vi får flera lag. Alla är välkomna från nybörjare till
elit, från 7 till 99 år. Campingstugor finns att hyra i anslutning till TC.
Intresseanmälan senast den 1 Maj, helst tidigare
Anmälan till UK senast den 1 Juni, helst mycket tidigare.
För mer information se http://gandvik.just.nu/

4-klubbs, OK Gynge, 3 September
Här behövs alla klubbmedlemmar, tänk på att du kan inte göra laget sämre bara bättre. Detta är den tävling på
året då alla i klubben brukar ställa upp.
Anmälan till UK senast den 14 Augusti, gärna en vecka tidigare.

25-manna, Täby, 7 Oktober
Liknar lite tjoget fast med 25 personer i laget. Kanske inte så jätteaktuellt i dagsläget, men kanske i samarbete
med någon annan klubb. Finns det intresse så hör av dig till UK efter senast efter sommaren.

Bokenkavlen, FK Boken, 22 Oktober
Anmälan till UK senast den 2 Oktober.

Smålandskavlen, 28-29 Oktober
Följande klasser fanns 1999 : Öppen (5 str 8-14 km), Damer (4 str 5-9 km), H18 (4 str 5-7 km) ,
D18 (4 str 3-5 km), H200 (4 str 4-7 km), D120 (3 str 3-5 km)
Mer information kommer senare

Österlen by Night, November
Brukar gå i November, men ännu är inget bestämt för i år.
En Nattbudkavle med enbart kort sträckor, 7- eller 11-manna lag. Arrangeras av Simrishamns OK.

