BILLINGEHUSLOPPET 2021
PM

TÄVLINGSPLATS

Start- och målområde på skidstadion Billingens
fritidsområde. Banorna går i huvudsak på den traditionella
sträckningen

EFTERANMÄLAN

Efteranmälan på webbplats till förhöjd avgift t.o.m.
fram till start.
Efteranmälan till förhöjd avgift på plats i
Billingecentrat fredag 8 oktober kl. 17:00 – 19:00
och tävlingsdagen 9 oktober kl. 10:00 – 30 minuter
innan start

NUMMERLAPPAR

Kan hämtas i Bilingecentrat på fredag 8 oktober kl.
17:00 – 19:00 och på tävlingsdagen från kl. 10:00

STARTTIDER

Bana

Starttid

1,6 km (Knatteloppet 2-10
år)
3,5 km (Lilla
Billingehusloppet)
5 km
10,5 km (alla klasser)

13.15
13.30
14.00
14.15

STARTFÅLLOR

Fri placering på startfältet. Deltagare i tävlingsklass 10,5 km har
företräde till främsta ledet.

UPPVÄRMNING

Uppvärmning med Friskis och Svettis är inställd

BANMÄRKNING

Banorna är uppmärkta med blå/vit snitsel samt
skyltning med orange pilar och blå V-boards.

BRUTET LOPP

Det är löparens ansvar att anmäla till närmaste
funktionär samt lämna in nr-lappen. Löpare som
brutit tävlingen får ej passera mållinjen.

VÄTSKA

Bana
1,6 km Knatteloppet
3,5 km Lilla Billingehusloppet
5 km
10,5 km

OMBYTE

Ombyte och dusch kan ske i Billingecentrat

1

Vätskekontroll
I mål
I mål
2 km och i mål
4,5 km, 7 km och i mål

BILLINGEHUSLOPPET 2021
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PRISER

PRIS
Segerpremier
(Långa
banan)

BESKRIVNING
Till 1:an 2:an och 3:an i
tävlingsklasserna herr och dam på
långa banan.

Bergspris
(långa
banan)

500 kr till första herr/dam löpare i
tävlingsklasserna som passerar och som
fullföljer tävlingen

Barn och
ungdomsklasserna

Priser till alla barn och ungdomar i
klasserna P/F 2-10 — P/F 16,
hämtas i pris tältet

Utlottade priser

Utlottade priser på startnummer det är
deltagarnas ansvar att hämta ut priser
efter målgång

RESULTAT

Resultaten presenteras webbsida länk

SERVERING

Vi rekommenderar:
Restaurang Berget i Billingecentrat
och
Hotell Billingehus

SJUKVÅRD

För lättare skador finns tillgång till sjukvård i målområdet

TOALETTER

Finns i Billingecentrat och i anslutning till start/målområde

PARKERING

Stora P-platsen, Billingens Fritidsområde. Följ Pvakternas anvisningar.

TÄVLINGSLEDARE

Stein Østensen, 076-626 21 92

Deltagande sker på egen risk och arrangören fritar sig allt ansvar för skada
under loppet

LYCKA TILL I SPÅRET!

2

