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!!
TID OCH PLATS
!157 Running Race går av stapeln

lördagen 10 september och starten utgår
från fältet mittemot macken vid norra
infarten till Gällstad.

START-PM
KLASSER OCH PRISER

!STARTTID
!Barnlopp 1,57 km
Lång 15,7 km
Kort 7,85 km

!!
!

10:00
10:15
10:15

!Distansen Lång 15,7 km delas in i dam- och herrklass där prispengar går till vinnaren i vardera

klass. Även tvåan och trean i dam- och herrklass får fina priser. För deltagarna i distansen Kort
7,85 km lottas fina priser ut.

!PARKERING
!Parkering finns dels på grusplanen i anslutning till start- och målområdet och dels vid Lager 157butiken.
!!

OMBYTE OCH DUSCH

!Omklädningsrum med dusch finns att tillgå på Åvalla idrottsplats, en knapp kilometer från start- och
målområde.
!!
NUMMERLAPPAR OCH EFTERANMÄLAN
!Nummerlappar hämtas tillsammans med goodie bag vid Lager 157-tältet på start- och målområdet,
senast klockan 10:00. Efteranmälan på plats är också möjlig fram till klockan 10:00. Startavgiften
kan betalas via SWISH eller faktura.

!BANAN
!Banan har ett varv som är 1,57 km långt, där start och mål sker vid samma plats. Mestadels går
den relativt lättillgängliga banan på stig med undantag för en kortare bit asfalt.
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ULRICEHAMN

START/MÅL

DUSCH

!!
!!
TRANEMO
!VARVNING
!Ansvart för varvräkning ligger hos deltagaren själv, men även organisationen kommer att hålla
reda på antalet varv. Då täten för den långa distansen varvar sista gången ringer klockan.
Tidtagning sker manuellt.

!VARVAD LÖPARE
!Vid varvning utmed banan håller varvad löpare till höger. Den snabbare löparen springer om till
vänster. Håll uppsikt och ta det försiktigt med andra. Deltagande sker på egen risk.

!VÄTSKA
!I anslutning till start- och målområde serveras vatten samt sportdryck. Det vill säga möjlighet till
vätska på varje varv.
!PRISUTDELNING
!Prisutdelning för topp tre dam och herr i den långa distansen sker cirka klockan 11:45 vid start- och
målområde. I samband med prisutdelningen sker även utlottning av priser till deltagare i den korta
distansen.

!GOODIE BAG
!Alla deltagare får en fin goodie bag från Lager 157 och våra samarbetspartners. Goodie bagen
hämtas vid Lager 157-tältet tillsammans med nummerlappen.
!!
!
Vi ses på lördag. Lycka till!
!
!
!
!
!
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Samarbetspartners
!

!

