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Tre dagars HI-slag på g

Måndag, tisdag och onsdag nästa vecka kommer det vara full fart i Hälsoparken med
start från klockan 17 på kvällarna. Anledningen? Det är dags för det årliga HI SLAGET!
HI SLAGET arrangeras av HIKE för tredje året i rad, i alla fall i den här tappningen. Det är
en gammal tradition som fortsatt under en längre tid än så men sen det gjordes om
2014 har det arrangerats varje vår i Hälsoparken. HI SLAGET är enkelt sagt en
tredagarsturnering.
Varje dag nästa vecka bjuder på olika tävlingsmoment. På måndagen börjar tävlingen med
dodgeboll, på tisdag är tävlingsgrenen kubb och på onsdag avslutas det hela med pentathlon
och en stor ﬁnal. I pentathlon väntar 5 stationer som kommer testa styrka, logiskt tänkande,
samarbete och smidighet, där lagen samlar på sig poäng på varje station.
Vad ﬁnalen kommer innehålla är dock hemligt. Till den kvaliﬁcerar sig de två lag som presterat
bäst i alla grenarna under de tre dagarna kombinerat med poäng i bästa utklädnad. Ja,
utklädad är något som ingår och Adam Vifors, ordförande i HIKE, förväntar sig att lagen går all
in precis som förra året!
– Ett pris kommer utgå till det lag som har bäst utklädnad. Förra året vann ett lag som körde
”Stig Helmer style” Ett annat lag kallade sig HAJ TECH och hade Hajfenor.
( Om Adam själv kommer att klä ut sig får vara en överraskning).
http://www.jnytt.se/article/tre-dagars-hi-slag-pa-g/

1/4

9/21/2016

Tre dagars HI-slag på g - Jnytt

För totalvinnarna väntar sitt lagnamn på den pokal som står inne på JTH samt medaljer till
pallplaceringarna och som sagt pris för bästa utklädnad. Förra året tog #käftenknut hem titeln
som HI SLAGETS mästare.

Även om man inte har ett lag så är det gött häng”

”

Det är 16 lag som är anmälda till tävlingen, vilket är en ökning från 12 lag förra året. Ett tecken
på att HI SLAGET blir allt mer populärt, och Adam hoppas även på mycket publik.
De senaste dagarna har vädret verkligen varit på topp, och enligt väderprognosen ser det
lovande ut även på tävlingsdagarna vilket han tror kan locka folk att komma och titta
- Förra året var det kallt, men i år hoppas vi på bra dagar där det är naturligt att hänga i
Hälsoparken. Även om man inte har ett lag så är det gött häng! Det är kul med mycket publik
och mer peppande för lagen också att tävla om folk hejar på.
Till de som är på plats första dagen kommer dessutom sponsorn Alten ge bort gratis korv och
läsk.
- Tre fantastiska dagar väntar. Är solen på plats kan inget gå fel!
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Rebecca Nygren
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