
  

5000 kronor 

Information om Klimatfighten 2016! 

Här kommer startpaket med all information som ert lag/träningsgrupp behöver för att 
kunna delta i Klimatfighten. Startpaketet innehåller: 

 Välkomstbrev med allmän information om tävlingen, poängberäkning och tävlingsregler 

 Blankett för rapportering av resor 

 Föräldrainformation ”Värm upp på Vägen” 

Tävlingsperiod 
Tävlingen börjar måndagen den 19 september och slutar söndagen den 16 oktober. Det är under 
den här perioden som ni ska registrera hur ni tar er till träningar och tävlingar på era ordinarie 
träningsanläggningar. 

 
Tävlingsregler 

 Ni måste vara ett lag/träningsgrupp om minst tio personer, ledare och tränare kan också 
räknas in. 

 Ni måste finnas i Vimmerbys, Västerviks eller Oskarshamns kommun.  

 Ni ska redovisa minst fyra resetillfällen med minst 10 deltagare mellan 19 september och 
16 oktober 2016.  

 Alla resor till träningar samt hemmamatcher och andra tävlingar på ordinarie 
träningsanläggning ska räknas med. Det är endast resan till träning/tävling som ska 
rapporteras. Om ni har flera träningsanläggningar som ses som ordinarie ska ni räkna 
med träningar och tävlingar på dessa. Matcher och tävlingar borta ska inte inkluderas. 

Kontaktpersonens åtaganden 
Alla lag/träningsgrupper som deltar ska ha en kontaktperson som är ansvarig för deltagandet i 
tävlingen. Kontaktpersonen kan vara en tränare, ledare eller förälder. Kontaktpersonen ansvarar 
för att alla i laget eller träningsgruppen tillfrågas om hur de rest till träningar och matcher och 
tävlingar på ordinarie träningsanläggningar.  

Kontaktpersonen åtar sig att rapportera lagets eller träningsgruppens resor senast 25 oktober.  

Rapportera resor 
Vid varje träning och tävling på ordinarie träningsanläggning under tävlingsperioden ska 
deltagarna få frågan hur de rest dit och det är detta som ska registreras. Som stöd har du en 
minneslapp för registrering av resor som medföljer i startpaketet.  

Skicka in denna minneslapp via vanlig post eller e-post (inskannad). 

 

Slutresultat 
Sista tävlingsdag är söndagen den 16 oktober. Därefter har ni fram till den 25 oktober på er att 
sända in alla era resor under tävlingsperioden.  
 
Vinnarna kommer att kontaktas så snart en vinnare räknats fram. Information om vinnarna 
kommer också att publiceras på kommunens hemsida och deltagande lag kommer få 
slutresultatet via e-post.  



Poängberäkning 
Ni registrerar endast det antal deltagare som närvarat på respektive träning/match samt hur de 
tagit sig till anläggningen. Vi räknar därefter fram poängen.  

För varje resa som en deltagare gör får den följande poäng: 

 Cykla - 3 poäng 

 Gå (jogga, åka inlines, sparkcykel etc.) - 3 poäng 

 Åka kollektivtrafik (buss, tunnelbana, tåg, etc.) - 2 poäng 

 Åka bil tillsammans med kompis - 1 poäng 

 Åka bil själv - 0 poäng 

 Åka moped - 0 poäng 
 

Poängen baseras på hur mycket växthusgaser varje färdmedel släpper ut. Åker du bil 
3 km till träningen släpper den ut ungefär 550 gram växthusgaser. Åker du kollektivtrafik 
dit släpps det ut ca 50 gram växthusgaser. Om du går eller cyklar dit så släpps inga 
växthusgaser alls ut. Ju mindre utsläpp desto högre poäng. 
 

Garanterad vinst. 

För er som tävlar i Västervik Kommun finns ett pris om 5 000 kronor till lagkassan.  

Det lag som får mest poäng vinner de 5000kr och ni andra vinner samtidigt god hälsa, gemenskap 
samt en trevligare jord.  

Informera föräldrarna 
Berätta för föräldrarna i ert lag/träningsgrupp att ni deltar i Klimatfighten. Uppmuntra dem till 
att hjälpa er att samla poäng genom att cykla med barnen till träningen, samåka och så vidare. 
Bifogat i startpaketet finns foldrar med information till föräldrar om barn och ungas resande till 
idrotten som ni kan dela ut. Beställ gärna fler exemplar genom att maila till 
mikael.nyman@vastervik.se 

Frågor? 
 
Frågor om tävlingen i allmänhet, tävlingsregler och priser: 

Mikael Nyman /energi- och klimatrådgivare, Västerviks Kommun 
Fabriksgatan 21 
593 80 Västervik 
Tel: 0490- 25 70 67 
E-mail mikael.nyman@vastervik.se 
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