PM- GLOMMERSTERRÄNGEN 2019
Lördag 31 augusti 2019
Storgatan 98, 930 81 Glommersträsk
Tävlingsledare: Sven Nilsson, 070-519 79 39

KLASSER: START/MÅL
Tävlingsklass:
D19 19 km
H19 19 km

Tävlingsklass:
13 km - Start kl. 12,15
19 km - Start kl. 12,00

D13 13 km
H13 13 km

Motionsklass :
11 km -Start kl. 11,00
5 km - Start kl. 11,15

Motion: (utan tid)
D/H5 5 km
D/H11 11 km
Barnklass: (utan tid)

Barnklass: Start kl. 10,00

F/P2,2 (2,2 km, 8-13 år)
F/P0,8 (0,8 km, 0-7 år)
TÄVLINGSOMRÅDE

Start
Nummerlappar
Parkering

Mål
ANMÄLAN/NUMMERLAPPAR
Anmälan
Anmälan görs på följande sida: https://www.glommersterrangen.se/
Kostnad:
Tävlingsklass – 160 kr
Motionsklass – 110 kr
Barnklass – 60 kr
Efteranmälan
Ordinarie pris fram till onsdag 28 augusti. Därefter, och fram till 45 min innan start.
Tävlingsklass – 200 kr
Motionsklass – 150 kr
Barnklass – 100 kr

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas i sporthallen 45 min före start.
OMKLÄDNING
Ombytesmöjligheter och dusch finns i sporthallen. Toaletter finns i sporthallen och i ishallen.
Väskor och överdragskläder kan lämnas på ett släp vid sporthallen som transporteras till
målområdet. Eget ansvar för värdesaker.
BANINFORMATION
Vätskekontroller
Sportdryck och vatten kommer att finnas vid banans 3 vätskestationer samt vid målområdet.
För motionärer finns även kaffe och kaka.
Brutet lopp
Kontakta närmaste vätskekontroll eller tävlingsledare: Sven Nilsson, 070-519 79 39
Prisutdelning
Prisutdelning sker kl. 14,30 vid målområdet.
Priser delas ut till de 3 främsta i tävlingsklasserna och alla deltagare får en medalj efter
loppet.
Vandringspokalerna
Till minne av Lena Nilsson och Bengt Lööv.
1:an i tävlingsklasserna 19 km dam/herr får sitt namn ingraverat på vandringspokalen.
Efter 3 vinster erhålles pokalen.
Servering
Hamburgare och kaffe m.m. finns att köpas vid målområdet.
Parkering
Vid sporthallen se skyltar.
Resultat
Kommer att finnas på www.facebook.com/glommersterrangen/ och www.glommerstrask.se

I SAMBAND MED GLOMMERSTERRÄNGEN
INSAMLING TILL LIONS CANCERFOND
Hej!
Mitt namn är Sven Nilsson och jag startade en terrängtävling i
Glommersträsk 2017 till minnet av min kära mor Lena som
förlorade kampen mot cancern.
Även i år tänkte jag göra en insamling till cancerforskningen
till minnet av Mamma och andra som har drabbats och
kommer att drabbas av denna hemska sjukdom.
Om ni vill vara med på denna insamling får ni sätta in ett
valfritt belopp på detta

Swishnummer: 0703855217

