
Team Eckervad 
Bjuder in till. 

 2010 års Mångkamp.  

  
 
 
 

Tanken om en mångkamp har funnits länge och nu har det blivit verklighet. Grundtanken 
är att nya och gamla vänner skall under två dagar mäta sina krafter i olika tävlingsmoment. 
För varje deltävling får man poäng och tillslut på söndag eftermiddag kan vi utse 2010 års 

mångkampsmästare. För att skapa en intressant och rolig blandning av personer är ni 
involverade i vilka som skall vara med. Inbjudan som ni just nu läser går ut till 10 personer 

och var och en av er kan bjuda in en person så att vi tillslut blir 20 stycken. Har ni inte 
möjlighet att själva vara med eller inte får tag på någon så kontakta mig. 

 

 
Mångkampen kommer att innehålla 8 tävlingsmoment och 
det blir fokus på styrka och kondition. Jag har försökt att 
plocka ut grenar som passar de flesta och även lite nytt som 
kanske några inte testat på innan. Tävlingen är all inklusive 
dvs att mat och dryck under tävlingen ingår i 
anmälningsavgiften.  
 
 
 

 

Tävlings pm kommer att komma ut den 26 april 
och där kommer allt finnas med som ni behöver 
veta inför tävlingen. Tävlingsgrenarna under 
helgen är preliminärt Klättring, MTB, Styrka, 
Terränglöpning, Rullskidor, Hinderbana, 
Lerduveskytte och 1500 m bana. 
 
Ledorden som jag hoppas skall följa hela 
tävlingen är mjölksyra, svett och glädje. 
 

 
Plats: All info kommer i tävlings pm men lördagens aktiviteter sker i Jönköping och söndagens tävlingar i 
Bankeryd och Habo.  
 
Tid: Lördag och söndag 15-16 maj 09.00 – ca 16,00  Kostnad: 450 kr. Tävlingen är all inclusive dvs alla 
aktiviteter samt mat, dryck och fika.  Priser: Fina priser utlovas. 
  
Frågor: Martin på 070-1904325 eller teameckervad@hotmail.com 
Anmälan: Anmälan via telefon eller mail senast 25 april. Startavgiften sätts in på konto Swedbank 8150-5,904 
691 839-8 märks: Mångkamp och namn 
 
Mvh Martin Eckervad 


