
 
Ericsson-företagens Idrottsförbund 

inbjuder till 6:e upplagan av 

ERIADEN! 
 

Ett evenemang där idrottsliga aktiviteter blandas 
med social samvaro i en härlig blandning 

 
 
Tid:  16 – 18 september 2016. 
  Tävlingsdag är lördag 17/9. 
  Tävlingsstart kl. 9.00 (terränglöpning eftermiddag). 
 
Plats: Nyköping. 
        (c:a tider) 
Grenar: Badminton Rosvalla (gruppspel 9:00 – slutspel 14:00) 
  Bordtennis Rosvalla (gruppspel 9:00 – slutspel 12:00) 
  Boule  Rosvalla (gruppspel 9:00 – slutspel 13:00) 
  Bowling  Rosvalla (1:a grupp 9:00, ev 2:a grupp 12:00)   
  Fotboll  Rosvalla (gruppspel 9:00 – slutspel 14:00) 
  Innebandy Rosvalla (gruppspel 9:00 – slutspel 13:00) 
  Volleyboll  Rosvalla (gruppspel 9:00 – slutspel 14:00) 
  
  Mountainbike Ekensbergs friluftsområde (start 9:00) 
  Orientering Ekensbergs friluftsområde (start 9:00)  
  TerränglöpningEkensbergs friluftsområde (start 15:30) 
 
 
Se mer information gällande tävlingsregler, boende, mat, 
festbankett och anmälan på följande sidor. 
 
OBS!!! Svårt att dubblera i fler grenar, se c:a tider för resp. gren. 
Vi kan inte styra scheman för ev. dubbleringar, går det så går det. 
 
Ericsson-företagens Idrottsförbund hälsar alla klubbar och 
deltagare varmt välkomna till denna 6:e upplaga av ERIADEN. 



 
 
Tävlingsregler: 
 
Badminton:  Klasser: 1.   Herrsingel 

2. Herrdubbel 
3. Oldboys singel från det år tävl. fyller 40 år  
4. Oldboys dubbel från det år tävl. fyller 40 år 
5. Veteransingel från det år tävl. fyller 50 år 
6. Damsingel 1 till det år tävl. fyller 34 år 
7. Damsingel 2 från det år tävl. fyller 35 år 
8. Damdubbel 
9. Mixed 

Samtliga matcher spelas i bäst av 3 set. 
 
 
Bordtennis:  Klasser: 1.   Herrsingel 

2. Herrdubbel 
3. Oldboys singel från det år tävl. fyller 40 år 
4. Veteransingel från det år tävl. fyller 50 år 
5. Damsingel 1 till det år tävl. fyller 34 år 
6. Damsingel 2 från det år tävl. fyller 35 år 
7. Damdubbel 
8. Mixed 
9. Lagtävling herrar 3-mannalag, endast singlar, först till 5 

vunna matcher 
10. Lagtävling damer 2-mannalag, 2 singlar + dubbel + 2 

singlar, först till 3 vunna matcher 
Samtliga matcher spelas i bäst av 5 set till 11. 

 
 
Boule:  Klass:  2-mannalag 
  Klot finns att låna om ni inte har egna med. 
 
 
Bowling: Klasser: 1.   Herrar individuellt 

2. Herrar 50  från det år tävl. fyller 50 år 
3. Herrar 2-mannalag 
4. Herrar 4-mannalag 
5. Damer individuellt 
6. Damer 2-mannalag 

Mästerskapen spelas över 8 serier med europeiskt spelsätt. 
 
 
Fotboll: Klass:  7-manna-lag, obegränsat antal avbytare. 

Speltid:  2 x 15 min. i gruppspel, 2 x 20 min. i slutspel. 
 
 
Innebandy: Klasser: 1. Herrar 

2. Damer 
3-mannalag, ingen målvakt, obegränsat antal avbytare. 

  Speltid:  2 x 10 minuter. 
 



 
 
 
Mountainbike: Klasser: H21, H40, H50, D21, D40, D50, Motion. 
   Banor:  - 30 km. i samtliga tävlingsklasser 
     - 15 km. i motion. 

Den tävlande tillhör respektive åldersklass från det år han/hon fyller 40 
eller 50 år. 

 
Orientering:  Klasser: H21 (c:a 7 km.), H40 (c:a 5 km.), H50 (c:a 3 km.) 

D21 (c:a 5 km.), D40 (c:a 4 km.), D50 (c:a 3 km.)  
Den tävlande tillhör respektive åldersklass från det år han/hon fyller 40 
eller 50 år. 

 
Terränglöpning: Tävlingen avgörs på lördag eftermiddag. 

Klasser: H 21, H40, H50, D21, D40, D50, Motion. 
Banor:   - 10 km. i samtliga tävlingsklasserklasser  

-  5 km. i motion. 
Den tävlande tillhör respektive åldersklass från det år han/hon fyller 40 
eller 50 år. 

 
Volleyboll:  Klasser: Herrklass. 
     Mixedklass (minst 3damer på planen). 

Matcherna spelas i bäst av 3 set. 
 
Logi/Mat: 
Hotellboende på Sunlight Hotel & Spa för samtliga deltagare fredag-söndag. 
Middag ingår på fredag kväll vid ankomst. 
Frukost ingår på lördag och söndag. 
Lunch ingår på lördag vid Rosvalla. 
Festbankett ingår på lördag kväll för samtliga deltagare. 
 
Festbankett 17/9: 
Stor festbankett för samtliga deltagare på Sunlight Hotel på lördagen kl. 20.00-01.00. 

• Middagsbuffé inkl. lättöl/vatten samt kaffe/kaka serveras 
• Prisutdelningar 
• Dans 

Vi garanterar en trevlig kväll i god kamratlig och idrottslig anda! 
 
Deltagarkostnad: 
Deltagare betalar 900:- för tävlingarna inkl. 2 nätters hotellboende, fredag middag,   
2 frukostar, 1 lunch samt festbanketten. 
Idrottsförbundet finansierar resterande kostnad. 
Idrottsförbundet samordnar transporter till/från Nyköping för alla klubbar som så önskar. 
Detta innebär att klubbarna ej belastas av några kostnader för sina deltagare. 
En och samma deltagaravgift som var och en skall betala = lika för alla deltagare. 
Deltagaravgifter tas in av respektive klubb och betalas till Idrottsförbundet i ”klump”. 
 
 
 



Anmälan: 
Anmälan till alla grenar skall göras senast 23 juni 2016.  
Samtliga anmälningar skall göras från en utsedd ansvarig kontaktperson per klubb. 
 
Anmälan för respektive sektioner skickas till följande personer för ESIK; 
 
Badminton Anmälan till; ulf.e.svensson@ericsson.com  
Bordtennis Anmälan till; bengt.aronsson@ericsson.com   
Boule  Anmälan till; micke.pennebrink@ericsson.com    
Bowling Anmälan till; perowe.areskar@ericsson.com   
Fotboll Anmälan till; florin.tampau@ericsson.com   
Innebandy Anmälan till; sanjin.hadziomerovic@ericsson.com   
Volleyboll Anmälan till; hadi.kashef@ericsson.com   
Mountainbike    Anmälan till; stefan.ljungberg@ericsson.com   
Orientering     Anmälan till; stefan.c.gustafsson@ericsson.com   
Terränglöpning Anmälan till; bjorn.kassman@ericsson.com  
 
Inbetalning av deltagaravgiften 900:- skall göras till ESIK - Ericsson Stockholm 
Idrottsklubb, plusgiro 555862-2 i samband med anmälan senast 23 juni.  
Ange Eriaden och gren. 
 
Slutjustering/komplettering av anmälan är möjlig fram till och med 26 augusti. 
 
Förfrågningar: 
 
Lars Brosell, e-mail lars.brosell@ericsson.com, tel. 010-7192317 
 
 
Än en gång – Alla deltagare hälsas hjärtligt välkomna till Nyköping och Eriaden! 
Ericsson-företagens Idrottsförbund 
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