Inbjudan till Saabiaden
den 30/9 2017 i Eskilstuna.

Lördag den 30 september 2017
genomförs 10 mästerskap i Eskilstuna.
Det är följande grenar:
Badminton
Bangolf
Boule
Bowling
Cykel
Innebandy
Orientering
Rinkbandy
Tennis
Terränglöpning

Dessutom: Stora och lilla upplevelsepriset lottas
ut bland samtliga deltagare.
I MunktellArenan kommer de flesta mästerskapen att genomföras.
Lunch serveras i eller i närheten av Munktellarenan. För Bowling, tennis och
rinkbandy serveras lunchen på respektive plats. Denna lunch ingår i
deltagaravgiften som är 150 kr. Då kan du delta i hur många mästerskap du vill och
hinner med. Läs mer om mästerskapen under respektive tävlingsgrens inbjudan.
Även i år blir det ett Gå-Lunka-Löp arrangemang, i år i form av en fotoorientering.
Ta dig runt när det passar någon gång mellan kl. 09.00 – 15.00. Tre presentkort
lottas ut bland de deltagare som klarat av minst 75% av kontrollerna.
Dagen avslutas med kamratmåltid, kl. 19.00, på Munktellmuseeet med
underhållning av Trubadur, Coverband och Dj. Det blir drag och högt i tak i
Munktellmuséet. En kväll ni sent kommer att glömma. Fram på småtimmarna lite
nattamat!
Kostnad:

Anmälan:

Deltagaravgift inklusive lunch
Deltagaravgift+lunch+middag
Deltagaravgift+lunch+middag+del i trebäddsrum en natt
Deltagaravgift+lunch+middag+del i dubbelrum en natt
Deltagaravgift+lunch+middag+enkelrum en natt
Deltagaravgift+lunch+middag+del i trebäddsrum två nätter
Deltagaravgift+lunch+middag+del i dubbelrum två nätter
Deltagaravgift+lunch+middag+enkelrum två nätter

150:750:950:1100:1450:1400:1650:2400:-

Bindande anmälan skall göras genom att fylla i frågorna i
webbformuläret senast måndag den 28 augusti 2017 som du når
via Saab Aktivs hemsida ( www.saabaktiv.se ) eller på följande länk:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdheVY-KyqbakzE2W5oAyoV_nFbCKGuRS1aQzWQZ4CBdcxchg/viewform

Länken ovan kommer att vara öppen från den 7 augusti 2015.
När du svarat på alla frågor i anmälan kommer du att bli uppmanad att
spara sista webbsidan.

Om du innan den 28 augusti har behov att ändra din anmälan när du
redan skickat in den finns då två alternativ:
• Öppna den sparade webbsidan från din första anmälan. Du kommer
då att få upp de alternativ du skrivit första gången och kan redigera
dessa och skicka in dem på nytt.
• Du kan också använda länken ovan igen och fylla i en helt ny
anmälan. Vi kommer att använda den senast registrerade anmälan
som den gällande.
Avanmälan:

Avanmälan sker genom att skicka mail till:
mats.lundstrom@saabgroup.com
Om avanmälan sker före den 28 augusti 2017 återbetalas 80% av
anmälningsavgiften.
Vid avanmälan efter den 28 augusti 2017 återbetalas 80% av
anmälningsavgiften endast vid uppvisande av sjukintyg.

Platsbegr.:

Antalet deltagare är maximerat till 250 st. Överskrids antalet
beslutar Saab AKTIV om antal deltagare per förening.

Varje deltagande förening har en kontaktperson som är sammanhållande
och ansvarar för:
•
•

Samordna sin förenings boende och lämna önskemål på vilka som vill bo ihop.
Betala in deltagaravgift och extranätter för samtliga anmälda deltagare för sin
förening till Saab AKTIV, pg 89 45 47-9.

Din lokala kontaktperson för anmälan är:
AT Fritid

Thomas Ljungqvist
Saab Support and Services - ARBOGA
thomas.ljungqvist2@saabgroup.com
tel 073-437 49 05

Semså Fritid

Sven Salomonsson
Support and Services – ÖSTERSUND
sven.salomonsson@saabgroup.com
tel 063-15 63 46

Saab och Combitech IF Växjö

Magnus Ahlbin
Combitech AB – VÄXJÖ
magnus.ahlbin@combitech.se
tel 0470-4 22 08

SK Vapensmeden

Björn Berglund
Volvo CE - ESKILSTUNA
bjorn.berglund@volvo.com
tel 016-541 51 91

Bofors Fritid

Lena Ericsson
Dynamics – KARLSKOGA
lena.ericsson@saabgroup.com
tel. 073-446 20 32

Saab Fritid Järfälla

Inga Bergström

Surveillance - JÄRFÄLLA
inga.bergstrom@saabgroup.com
tel 08-580 852 09
KORPEN Saab

Rickard Johansson
Korpen - LINKÖPING
rickard.johansson@korpen.se
tel 070-382 30 70

IF Saab Jönköping

Susan Gard
Training and Simulation 56185 - HUSKVARNA
susan.gard@saabgroup.com
tel. 076-896 72 82

Saab Göteborg IF

Henrik Engström
Electronic Defence Systems - GÖTEBORG
henrik.k.engstrom@saabgroup.com
tel. 031-794 94 56

Combitech Mälardalen FK

Jan Sjölund
Combitech AB - VÄSTERÅS
jan.sjolund@combitech.se
tel. 08-580 863 40

Kockums Karlskrona

Stefan Österhof
Kockums - KARLSKRONA
stefan.osterhof@saabgroup.com
tel. 0455-68 36 11

Kontaktpersoner för arrangemanget är:
Susan Gard, (Tävlingsgeneral)
076-896 72 82
Lena Ericsson, (Boende mm)
073-446 20 32
Mats Lundström, (Anmälningsfrågor)
073-446 96 82

VÄLKOMNA!
Se vidare Saab Aktiv hemsida www.saabaktiv.se

KORPEN Saab inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Badminton 2017
Tid:

Under Saabiaden, lördag den 30 september, 2017

Plats:

Munktellarenan, Eskilstuna

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Grenar:

Singel, Damer och Herrar
Dubbel, Damer och Herrar

Klasser:

Seniorer
Veteran 40, den som under tävlingsåret fyller 40 år eller mer
Veteran 50, den som under tävlingsåret fyller 50 år eller mer
(Klassindelning förutsätter tillräckligt stort deltagande)

Regler:

Beroende av antalet deltagare i respektive klass avgörs mästerskapet
enligt utslagningsmetoden eller en kombination av poolspel och
utslagsmetoden (grundspel/slutspel). Match spelas i bäst av 3 set till
21. Nylonbollar ska användas.

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Anmälan:

Senast måndag den 28 augusti
Per e-post till henrik.aslund@saabgroup.com

Försäkring:

Alla Saabanställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktpersoner från KORPEN Saab, Badmintonsektionen:
Henrik Åslund (tel 013-180199)
Bengt Kvarnström (tel 013-186694)

Välkomna!
www.saabaktiv.se

Bofors Fritid inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Bangolf 2017
Tid:

Lördag den 30 september 2017 i samband med Saabiaden.
Drop-in start mellan 10.00 och 15.00.

Plats:

Munktellarenan i Eskilstuna

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Klasser:

Herrar: Individuellt och föranmälda 2-mannalag
Damer: Individuellt och föranmälda 2-mannalag

Regler:

Banorna spelas i nummerordning, max 7 slag / bana.
Resultatet räknas efter två spelade varv. (2x18)
Boll som lämnat banan läggs in där den hoppade över max 20 cm.
Inget extra slag räknas.
Boll som stannat vid sarg får flyttas ut max 20 cm.
Underlaget är filt.

Anmälan:

Senast den måndag den 28 augusti
Per e-post till mats.lundstrom@saabgroup.com
Ange i anmälan om ni avser att spela individuellt och
lagsammansättning om ni spelar i lag.

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Försäkring:

Alla Saab-anställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson:

Mats Lundström (073-446 96 82)

Välkomna!
www.saabaktiv.se

KORPEN Saab inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Boule 2017
Tid:

Lördag den 30 september 2017 i samband med Saabiaden.
Speltid kl. 09.00 –16.00

Plats:

Munktellarenan, Eskilstuna

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Klasser:

Singel + Öppen dubbel

Regler:

Svenska Bouleförbundets regler.
Godkända klot finns att låna.

Anmälan:

Skickas till Fredrik Kjellman (Fredrik.Kjellman@saabgroup.com)
senast måndag den 28 augusti 2017.
Ange i anmälan: namn, mailadress, telefonnummer och
arbetsplats (t ex Saab Linköping, Tannefors).
I dubbel, ange även kontaktperson och lagnamn.

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Försäkring:

Alla Saabanställda deltagare är försäkrade genom
Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson från KORPEN Saab är:
Fredrik Kjellman, 013-18 49 27

Välkomna!
www.saabaktiv.se

AT Fritid inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Bowling 2017
Tid:

Lördag den 30 September 2017 i samband med Saabiaden.

Plats:

Samling vid Bowlinghallen i Eskilstuna kl 09:30, start kl 10:00.

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Klasser:

Individuellt: Damer och Herrar.
Lagtävlan: Föranmälda tvåmannalag Damer och Herrar.

Regler:

Tävlingen kommer att genomföras med handikappsystem.
Spelet omfattar 6 serier. Olic. spelare har ett handikapp på
10 poäng/serie.

Anmälan:

Tillhanda senast måndag den 28 augusti.
Skickas till urban.eriksson@exova.com
Anmälan ska innehålla Föreningsnamn, Lagets namn, Kontaktperson,
Namn, Licens Ja/Nej, E-post, samt Telefon.

Deltagaravgift:

150 kr per deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Försäkring:

Alla Saab-anställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktpersoner: Urban Eriksson, tel 010-603 61 40, 070-524 38 73
urban.eriksson@exova.com

Välkomna!
www.saabaktiv.se

AT Fritid inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Cykel 2017
Tid:

Lördag 30 September 2017 i samband med Saabiaden

Plats:

Samling Munktellarenan kl. 09:30. Start kl. 10.00 vid
Rosslingevägen 13, 633 53 Eskilstuna. Start och mål på samma
ställe.

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Grenar:

Cykel Tempolopp Individuellt 30 km (Kjula – Härad ToR). Kan
ändras beroende på vad polisen meddelar.

Klasser:

Herrar individuellt
Damer individuellt

Regler:

Individuellt, Vid passering gäller 5 m i sida och 10m bakom, SCF
regler för tempolopp gäller dvs tempocyklar och tempobågar är
tillåtna. Täckta hjul är tillåtna. Flaggvakter ute i banan som skall
följas.

Depå:

Vid målgång. Ätbart, varmt och dricka.

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Anmälan:

Senast måndag den 28 augusti till
lars.andreason@saabgroup.com

Försäkring:

Alla Saabanställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson:

Lars Andreason (AT Fritid Arboga), 076-648 52 05
lars.andreason@saabgroup.com

Välkomna!
www.saabaktiv.se

Bofors Fritid inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Innebandy 2017
Tid:

Lördag den 30 september 2017 i samband med Saabiaden.

Plats:

Munktellarenan i Eskilstuna och eventuellt Vilstahallen på fm
(beroende på antal anmälda lag, mer information kommer ut i
efterhand till respektive lagledare).

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Regler:

Enligt Svenska Innebandyförbundet (Stora mål, målvakt, 5 utespelare
på plan, max 15 spelare/lag).

Anmälan:

Senast måndag den 28 augusti till
Roger Fromholdt, (roger.fromholdt@saabgroup.com)
Anmälan ska innehålla Föreningsnamn, Lagets namn, Kontaktperson
med Namn, Adress (e-post), samt Telefon.

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Försäkring:

Alla Saab-anställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktpersoner:

Roger Fromholdt, 0586 – 81981

Välkomna!
www.saabaktiv.se

Saab Fritid Järfälla inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Orientering 2017
Tid:

Lördag den 30 september 2017 i samband med Saabiaden.

Plats:

Vilsta Fritidscenter. Eskilstuna

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Klasser:

D
-39 c:a 4 km
D 40-49 c:a 3 km
D 50c:a 2,5 km

H
-39 c:a 5 km
H 40-49 c:a 4 km
H 50c:a 3 km

Dessutom klubblagtävling där snitt tiden per kilometer summeras
för lagets tre deltagare. Fri sammansättning av lagen (oavsett
klass).
Stämpling:

Med SportIdent, ange brick nr vid anmälan. Lånepinnar finns.

Start:

Fri starttid mellan kl 10-10.45. Start sker med startstämpling.
Startpersonal tillser tillräckligt start mellanrum.

Karta & terräng:

Karta 10000-del, ekvidistans 5m. Måttlig kupering och stigrikt
område.

Övrigt:

Samlingsplats, deltagarlista samt PM utsändes ca 5 dagar före
tävlingsdagen till anmälda föreningar.

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Anmälan:

Senast måndag den 28 augusti till Arne Johansson,
arne.johansson@saabgroup.com

Försäkring:

Alla Saab-anställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson:

Arne Johansson, tel 073-437 37 39,

Välkomna!
www.saabaktiv.se

IF SAAB Jönköping & IK STEFA inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Rinkbandy 2017
Tid:

Lördag den 30 September under Saabiaden.

Plats:

Smehallen i Eskilstuna.

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Regler:

Regler bifogas separat vid senare tillfälle. Rak serie eller
gruppspel med slutspel beroende antal anmälda lag.

Anmälan:

Senast måndag den 28 augusti
Till johan.granborg@saabgroup.com eller
hakan.trulsson@saabgroup.com

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Försäkring:

Alla Saabanställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranät.

Övrigt:

Speltider: 09:30-11:30 & 13:00-14:00.

Kontakt:

Johan Granborg
Håkan Trulsson

036-388471
036-388859

Välkomna!
www.saabaktiv.se

Saab och Combitech IF Växjö inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Tennis 2017
Tid:

Lördag den 30 september 2017 i samband med Saabiaden
Speltid kl. 08:00 – 17:00

Plats:

TK-Hobby, Eskilstuna

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Grenar:

Singel- & Dubbelspel

Klasser:

1.Herrar seniorer singel
2.Damer seniorer singel
3.Herrar 45 singel (födda 1970 eller tidigare)
4.Herrar 55 singel (födda 1960 eller tidigare)
5.Damer 40 singel (födda 1975 eller tidigare)
6.Damer 50 singel (födda 1965 eller tidigare)
7.Herrdubbel
8.Herrdubbel 45 (födda 1970 eller tidigare)
9.Damdubbel

Regler & info:

Match spelas i bäst av tre tie-break set, tie-break vid 6-6 i
samtliga set. Matcherna anordnas i såväl singel som i dubbel enligt
utslagsmetoden, poolspel med slutspel eller enbart poolspel,
beroende på antalet anmälda deltagare.
Klasser med mindre är 3 deltagare flyttas upp till klassen ovan eller
utgår

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Anmälan:

Senast måndag den 28 augusti till Anders Wigh
anders.wigh@combitech.se

Försäkring:

Alla Saabanställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson:

Anders Wigh, anders.wigh@combitech.se 073-437 22 07

Välkomna!
www.saabaktiv.se

IF Saab Jönköping inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Terränglöpning 2017
Tid:

Lördag den 30 september 2017 i samband med Saabiaden.
Samling och start ca 14.30 vid södra ingången till Munktellarenan.

Rätt att deltaga:

Alla anställda inom Saab-gruppens företag i Sverige har möjlighet
att deltaga samt pensionärer som ej har tagit ny anställning i annat
företag.

Tävlingsområde: På gång- och cykelstigar runt Munktellarenan. Delvis ny
bansträckning jämfört med tidigare år. Underlag grus och asfalt.
Klassindelning:

Damer ca. 4 km, Herrar ca. 6 km
Seniorer
-39 år
Yngre veteraner 40-49 år
Äldre veteraner
50år
Lagtävling för herr och dam lag där de tre lagmedlemmarnas tider
summeras. Fri lagindelning (oavsett klubb och klass).

Deltagaravgift:

150:-/deltagare och då ingår lunchen.
Deltagaravgiften betalas in till Saab AKTIV. (se inbjudan till Saabiaden)

Anmälan:

Senast måndag den 28 augusti till Tobias den Braver,
tobias.x.denbraver@saabgroup.com

Försäkring:

Alla Saab-anställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson:

Tobias den Braver, tel 070-889 51 77,
tobias.x.denbraver@saabgroup.com

Välkomna!
www.saabaktiv.se

IF Saab Jönköping inbjuder till
Foto-orientering 2017
Tid:

Lördagen den 30 september 2017 i samband med Saabiaden.

Plats:

Munktellarenan. Eskilstuna

Information

Årets gå lunka löp arrangeras som en fotoorientering i
omgivningarna runt arenan och centrala Eskilstuna.
När du anmäler dig får du en karta med ca 15 kontrollpunkter
som du ska besöka för att där avgöra vilken av bilderna på kartan
som hör ihop med kontrollpunkten.
Du väljer själv hur många kontroller du vill ta och i vilken
ordning. Utlottning av priser kommer ske bland de som varit på
minst 10 kontroller.

Anmälan & Start

Pågår under hela dagen, anmälan sker direkt på plats i
Munktellarenan.

Försäkring:

Alla Saab-anställda deltagare är försäkrade genom
Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson:

Tobias den Braver, tel 070-889 51 77,
tobias.x.denbraver@saabgroup.com

Välkomna!
www.saabaktiv.se

