
	

			 	

Storvretaklassikern - Löpning  PM 2019 
 
Start och mål är beläget vid målhuset på Skogsvallens IP i Storvreta. 
 
Parkering 200-300 meter från målhuset. 

Nummerlappar hämtas i kafeterian mellan kl 8.30 och 30 min före respektive 
start. Ultralöpare kan hämta nummerlappar vid målhuset från 7.00. 

Direktanmälan kan göras mellan kl. 08.30 och 09.30 (senast 9.15 för 23,5 
km) i sekretariatet i kafeterian mot förhöjd avgift med 50% i vuxenklasserna. 
Ultralöpare kan efteranmäla sig vid målhuset kl. 7.00. Kontant betalning (ta 
med jämna pengar) eller swish. Inga rabatter gäller vid direktanmälan. 

Starttider 
H/D 50 km   07.30 

H/D 23,5 km   09.45 

H/D 0-8 år (1,7 km)  10.00 

H/D 9-12 år (3 km)  10.15 

H/D 13-16 år (6 km), H/D 6 km, H/D 12 km 10.45 

Banlängderna är uppmätta med gps och är inte exakta, men ganska nära de 
angivna distanserna. Banorna mellan 6-23,5 km startar med en prolog runt 
Skogsvallen (endast vid start, inte varvning). 

Dricka. Vatten och sportdryck finns vid målet/varvning samt vid en station 
längs banan: Efter ca. 4,7 km (inklusive prolog), 11 km, 16 km på de längre 
slingorna (= ca. 5 km, 11,5, 17,5 etc för 50 km på 12,5 km-slingan). 

Ultralöparna bjuds på bananer, nötter och russin nära varvningen. 

Maxtid för ultraloppet. Ultralöpare måste påbörja sista 12,5 km-slingan 
senast 4 h 30 min efter start, dvs maximal sluttid blir drygt 6 timmar. 

Dusch och ombytesmöjligheter finns på tävlingsplatsen. Herrar, 
omklädningsrum 3, damer omklädningsrum 4. 

Prisutdelning sker preliminärt kl. 10.45 för klasser H/D 0-8, kl. 10.55 för H/D 
9-12, kl. 11.45 för H/D 13-16 och H/D 6 km, kl. 12.15 för H/D 12 km och H/D 
23,5 km och 13.15 eller senare för H/D 50 km beroende på tid för målgång. 
Prisutdelningen sker utanför kafeterian. Antal priser per klass anges i 



	

			 	

samband med publicering av resultatlistan. Pokal delas ut till alla segrare och 
spårkort till segrare i vuxenklasserna samt medaljer till alla 2:or och 3:or. 
Extrapris till banrekord (se hemsidan för tider). 

Fikaförsäljning: Finns i cafeterian (inkl. hamburgare). Kontant betalning eller 
swish. 

Första hjälpen finns på plats. Kontakta närmaste funktionär (målhus, 
sekretariat, kafeterian).  

Tävlingsjury: Tävlingsledare Per Jemth (070-2605192) och Pernilla 
Söderqvist. 

Resultat anslås löpande under tävlingen på stadion (anslagstavla vid 
kafeterian) samt på www.storvretaik.com/skidor efter avslutad tävlingsdag. 
Liveresultat finns på nätet.  

 


