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SUZANNE   AHLMAN, , 

suzanne.ahlman@mil.se 

                  

GarnO 1707 Inbjudan Garnisonsmilen 2017-10-06 
3 Bilagor 

 Svar före 

2017-09-25 

Idrott o friskvård har äran att inbjuda till motionsloppet Garnisonsmilen fredag 6 

oktober med gemensam start 13:00! Arrangemanget sker i samarbete med 

Garnisonens dag lördag 7/10 samt Bodens kommuns ”Hela Boden i rörelse”. Ta 

chansen att vårda din hälsa tillsammans med andra. Välj själv vilken fart eller 

målsättning du vill ha med loppet och välj klass utifrån detta samt vilken organisation 

du tillhör. Alla Försvarsmaktsanställda, kommunmedborgare, företag och andra 

intresserade är hjärtligt välkomna! Deltagandet är obligatoriskt för anställda på A 9 

och I 19. 

 

1. Klassindelning 

Klasser med tidtagning att välja på: 

a) Herrar 18 (tävlingsklass för anställd personal i Bodens Garnison) 

b) Damer 18 (tävlingsklass för anställd personal i Bodens Garnison) 

c) Herrar 35 (tävlingsklass för anställd personal i Bodens Garnison) 

d) Damer 35 (tävlingsklass för anställd personal i Bodens Garnison) 

e) Motion (för alla!) 

f) Öppen klass damer (tävlingsklass för alla samt FM anställda utanför Bodens 

Garnison) 

g) Öppen klass herrar (tävlingsklass för alla samt FM anställda utanför Bodens 

Garnison) 

h) Skolmilen åk 7-9 tjejer 

i) Skolmilen åk 7-9 killar 

j) Skolmilen gy tjejer 

k) Skolmilen gy killar 
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2. Promenadklass:  
Fri start mellan kl. 12.00-14.00, valfri marschriktning runt spåret (slippa bli 

omsprungen, se och möta löparna kan kännas bra). Du skall anmäla dig i infotältet för 

att få startkort och vara med i utlottningar av priser. Startkort finns också att hämta på 

www.boden.se och skall då lämnas i infotält när man kommer tillbaka till målet. 

 

3. Tävlingscentrum (TC) 

Start och mål vid Kvarnängen. Karta enligt bilaga 1 

 

4. Parkering 

Ankommande med bilar hänvisas till parkeringen vid Ishallen-Björknässkolan. Ca 

500 m promenad till startplatsen, samåk gärna! Cykelparkering på anvisade gräsytor. 

OBS blockera ej löparspåret vid Kungsbron eller starten mot volleybollplan.  

 

5. Uppvärmning 

Gemensam uppvärmning vid startplatsen kl. 12.45-12.55. 

 

6. Start 

Gemensam start för alla med nummerlapp samt skolor vid Kvarnängen kl. 13.00. 

 

7. Bansträckning 

Banbeskrivning enligt bilaga 2 samt vid start Kvarnängen som stor skylt i anslutning 

till volleybollplan. Den exakta banlängden är 9 850m.  

 

8. Banmarkering 

Fasta skyltar med kilometermarkering finns längs hela banan året om. Vid 

genomförandet finns pilar vid riktningsförändringar samt röd/vit snitsel som 

förstärkning. I 19 IF finns vid vägövergångar och riktningsförändringar som hjälp för 

alla deltagare. 

 

9. Maxtid 

Sista målgång innan 16.00, då målet rivs. 

 

10. Vätska 

Efter ca 5,5 km och vid mål. 

 

11. Prisutdelning 

Sker på Kvarnängen ca kl. 14.00 för de främsta i respektive tävlingsklass. Utlottning 

av ett större antal priser i samtliga klasser hämtas i infotältet vid målgång. Dragning 

av priser till promenadklassen sker v.41 och priserna finns tillgängliga på 

Kundmottagningen, Intendenturvägen 3. Öppettider: Måndag- tisdag och torsdag kl 

07.30-16.00 Onsdag och fredag kl 07.30-11.30. Alla vinnare presenteras på boden.se 

med instruktioner om hur priserna hämtas. 

 

 

http://www.boden.se/
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12. Dusch/ombyte 

Hildursborg är öppet för ändamålet mellan 12.00-15.00. Ta med överdragskläder! 

 

13. Upplysningar 

Lämnas av Idrott och friskvård A 9/I 19 på mejl idrott-i19-pve@mil.se  

 

14. Anmälan 
Anmälan sker på bifogad anmälningslista (bilaga 3) som skall skickas till Idrott och 

friskvård I 19 senast 2017-09-25 via mail idrott-i19-pve@mil.se 

OBS Ingen efteranmälan tillåten. 

 

15. Sjukvård 

Sjukvårdspersonal finns vid TC. 

 

16. Resultat 

Resultatlista publiceras snarast möjligt på www.forsvarsmakten.se/i19/ samt 

www.boden.se och facebook/Hela Boden i Rörelse, samt FM internt Emilia 

samarbetsyta A 9/I 19 Idrott o friskvård. 

 

17. Nummerlappar 

Varje deltagare i motion och tävlingsklass skall hämta nummerlapp med chip vid TC 

före start senast kl. 12.30. Elektroniskt tidtagningssystem via företaget Neptron 

kommer att användas.  

 

Välkomna! 

 

 

         

C I 19  

         
Sändlista: 

Bodens Kommun 

A9 

F 21 

SkyddC 

Hkp flj Luleå 

FM LOG inom Boden 

FMTM 

FMTIS 

FSV 

3. NSE  

 

mailto:idrott-i19-pve@mil.se
mailto:idrott-i19-pve@mil.se
http://www.forsvarsmakten.se/i19/
http://www.boden.se/
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Inom I 19 

C I 19 

Stf C I 19 

SC 

RS N 

3.BS 

G 0-9 

191.Mekbat 

192.Mekbat 

193.Jbat 

LplE 

FH  

FMVE 

UtbsE 

LJG 

NBG 

VBG 

FJG 

VNG 

 


