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Första 10MILA avgjordes 1945. Den gången startade tävlingen norr om Uppsala. Sedan dess 
har tävlingen de flesta gångerna avgjorts i Stockholmstrakten. Men i år, 2009, är det första 
gången som nordvästra Skånes orienteringsklubbar arrangerar tävlingen när den avgörs i 
området mellan Perstorp och Riseberga. 
 
Tävlingscentrum blir i Äktaboden, dvs arena i skogen som orienteringens ursprungsidé 
förespråkar. Allting, utom parkering, är samlat där den stora Bolmentunneln, som förser stora 
delar av Skåne med dricksvatten, en gång planerades att ha sitt utlopp i en ny sjö. I stället 
fortsätter tunneln i en ledning till Ringsjöverket, varför åkern nu kan användas till 
tävlingscentrum för 10MILA Skåne 2009. Där kommer vi att se varvningskontroller, 
storbildsskärm och allt annat som vi börjat se som självklara detaljer i 10MILA. 
 
Terrängen som väntar beskriver huvudansvarige banläggaren Roine Schölin så här: 
Kulturmark med inslag av sankmarker och löphindrande planteringar. Stora, detaljrika 
höjdpartier, främst på de längre banorna. Skånsk terräng, och i synnerhet den 
nordvästskånska, är kanske inte den svåraste orienteringsterrängen som finns att erbjuda i vårt 
avlånga land. Men det är definitivt inte den mest lättsprungna heller.  
 
Det är första gången som det kommer lag från Bulgarien och Österrike till start. 
Brownteam från Bulgarien har anmält ett herrlag och OK RSP från Österrike har anmält ett 
herrlag och ett damlag till 10MILA Skåne 2009. 10MILA-arrangörerna 2009 tycker att det är 
extra roligt att få vara med och skriva 10MILA-historia och välkomnar alla lag som kommer 
att delta i 2009 års tävling. 
 
När ordinarie anmälningstid gick ut den 28 februari var knappt 6000 deltagare anmälda = mer 
än 900 lag. Flest lag kommer naturligtvis från Sverige, 566 st. Från Norge kommer 175 lag, 
från Finland är 86 lag anmälda och från grannlandet Danmark har 50 lag anmält sig. 
 
 

Tåg till Perstorp 
Resan till och från 10MILA 2009 kommer att kunna ske med tåg. I samarbete mellan 
Orienteringslöparna Alternativet och OK Lalle avgår ett tåg med liggvagnar från Stockholm 
på fredagskvällen. Tåget är framme i Perstorp på lördagsmorgonen där det parkeras fram till 
söndag eftermiddag då återresan sker.  
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