Välkommen till Bjäre trail 21/7-2018

Ett traillopp för den som söker det där lilla extra! Upplev Bjäre och Hallandsåsens natur med löparskorna på.
Distanser & klasser: 8, 17, 34 eller 51 km. Det långa varvet är 17 km och de som springer 34 eller 51 km kommer få
varvtider. Herr och damklasser på samtliga distanser.
Banan: En mycket tuff trailbana som till viss del även går på gamla järnvägsspåret som inte används efter att tunneln
blev klar. Varvet mäter ca 17 km och springs 2 varv för 34 km och 3 varv för 51km. Start och mål vid Lyavägen 95
(Slalombacken). Detta är ca 600 m från Drivans sportcenter. Se karta och banprofil på www.bjarerun.se
Nummerlappar: Skall bäras på bröstet. Nummerlappar och chip hämtas vid startområdet från kl.09.00 på tävlingsdagen,
senast 30 min innan egen start.
Starttider:
Kl.10:00

51 km

Kl.11:00

34 km

Kl.12:00

17 km

Kl.12:15

8 km

Kl.12.30

Barnlopp ca 1 km

Vätska: Kommer finnas vid 5 km, 11 km och dessutom vid varvningen efter 17 km och i målområdet. Ute på banan finns
det dunkar med vatten och muggar till självbetjäning. Muggar skall kastas i sopsäck som finns vid vattenstationen.
Priser: Hederspriser till de bästa i varje klass, dessutom utlottade priser till alla föranmälda löpare.
Prisutdelningen: Efterhand som alla i klassen kommit i mål vid start & målområdet.
Efteranmälan: Kan göras mellan kl.09.00 och 11.30 vid startområdet. Avgift 200 kr för 8 km, 250 kr för 17 km, 350 kr för
34 km och 450 kr för 51 km. Barnloppet kostar 50 kr.
Omklädning/toaletter: Drivans sportcenter Korrödsvägen. Det finns även en toalett vid start/mål.
Resultat: Resultaten kommer finnas på hemsidan www.bjarerun.se, anslås även på anslagstavla vid målområdet.
Trafik: Vi har inga flaggvakter längs banan. Ni har som löpare eget ansvar att springa på trottoar där det finns, alternativt
på vägens vänstra del, dvs mot trafiken. En del av banan går i kanten på ett fält med vete respektera detta och spring så
långt ut i kanten som möjligt.
Parkering: Det finns gott om parkeringsplatser vid Drivans sportcenter men också i villaområdet som ligger 100 m väster
om starten.
Race Office: Finns i start och målområdet och har öppet kl.09.00 – 17.00.
Klädförvaring/värdeförvaring: Kläder kan förvaras i Race Office, markerar upp väskan med namn.
Målgång: Vid målgången kommer det finnas bl.a banan, kanelbulle och dricka. Målet stänger kl.16.30. Alla med
nummerlapp får köpa dagens lunch på restaurang Drivan för 75 kr istället för ord pris 95 kr.
Kontakt/frågor: Mer info finns på hemsidan www.bjarerun.se. Frågor besvaras via mail; sltopprestation@gmail.com
eller via telefon till Sven Lindeberg 070-5826767
Ni kan följa loppet via en app; länk kommer att meddelas via Facebook i början av vecka 29.
Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för uppkommen skada under loppet.

Välkomna och lycka till önskar personalen bakom Bjäre trail 2018!

