PM

Välkommen till Sisjöloppet den 2/9 2017 – en naturskön utmaning!
OBS! På grund av pågående nybyggnation och en del avstängda vägar i Sisjön så
är fordonstrafiken på Datavägen förbi arenan (start- och målområdet) betydligt
mer intensiv än tidigare år. Vi vill därför be alla deltagare att vara försiktiga och
inte befinna sig på eller passera över Datavägen vid arenan. Vill man titta på
starterna får man stå på södra sidan av startfållan. Var vänlig och respektera
avspärrningar och trafikvakternas anvisningar.
Uthämtning av nummerlappar
Nummerlappar kan hämtas på Salming Concept Store, Ekonomivägen 2 i Sisjön, mellan
torsdag 31/8 och fredag 1/9. Öppettider 11-18. Nummerlappar kan därefter hämtas vid
informationstältet på arenan från kl 09:30 på tävlingsdagen. Salming erbjuder hela 30% rabatt
på ett helt köp i samband med hämtning av nummerlappen i butiken.

Arenan
Arenan (start- och målområdet) är belägen på parkeringen för CA Mörck AB, Datavägen 23,
som ligger snett bakom (sydost om) Willys-huset i Sisjön. Se karta i bild 1.

Parkering
Evenemangsparkering finns på P-däcket bredvid JULA (inte framför) i Sisjön. Vi vädjar om att ni
parkerar på evenemangsparkeringen och inte på andra platser som är avsedda för butikernas
kunder.

Omklädning/dusch
Erbjuds mot uppvisande av nummerlapp i något av vår sponsor SATS båda gym i området.
SATS Sisjön, Sisjövägen 49, eller SATS Askim, Hantverksvägen 15. Gymmen är också
markerade i bild 1.
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Bild 1. Karta över arenan (start- och målområde), parkering samt omklädning (SATS).

Anmälan
Anmälan är fortfarande möjlig via hemsidan www.sisjoloppet.se t o m den 31/8 kl 20:00.
Därefter finns möjlighet till direktanmälan på tävlingsplatsen.

Starttider
Klass
P/F 9 (f. 08-09)
P/F 11 (f. 06-07)
P/F 13 (f. 04-05)
P/F 15 (f. 02-03)
Män/Kvinnor 14 km
Män/Kvinnor 7,3 km +
Promenad/stavgång

Banlängd
1,1 km
3,3 km
3,3 km
4,7 km
14 km
7,3 km

Starttid
11:00
11:37
11:35
12:35
13:20
13:35
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Bansträckningar o banprofiler
Kartor över alla bansträckningar finns på www.sisjoloppet.se. Banprofiler för 7,3 km resp 14 km
framgår nedan.

Vätskestationer
På 14 km kommer det finnas tre vätskestationer – vid 3 km, 7,8 km resp 10,8 km. På 7,3 km
banan finns en vätskestation – efter 3 km. Både sportdryck och vatten erbjuds.

Service och aktiviteter
På arenan kommer att finnas café, försäljning av sportartiklar samt aktiviteter.

Effektförvaring
Förvaring av överdragskläder m.m. erbjuds inomhus nära arenan. För värdesaker ansvaras ej.

Sjukvård
På arenan kommer finnas sjukvårdskunnig personal.

Toaletter
Toaletter finns på arenan och i Willyshuset.

Medaljer och prisutdelning
Medaljer delas ut till alla som fullföljer i barn- och ungdomsklasserna. För övriga som är
intresserade av medalj finns det möjlighet att hämta medalj efter målgång i informationstältet
mot uppvisande av nummerlapp.
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Priser delas ut till de tre första löparna i varje individuell klass förutom i stavgångspromenadklassen. Dessutom kommer några fina priser att lottas ut bland alla deltagare.
Segrarna i resp. Företagskamp får förvalta ett vandringspris tills nästa års Sisjölopp.
Prisutdelning sker i nära anslutning till målgång för resp klass. Preliminära tider för prisutdelning
framgår av tabell nedan.
11:10
12:00
13:40
14:30
14:50

Prisutdelning P/F 9
Prisutdelning P/F 11 och P/F13
Prisutdelning P/F 15
Prisutdelning M/K 7,3 km och M/K 14 km
Prisutdelning Företagskampen

Resultat
Resultat för 14 km och 7,3 km anslås på tävlingsplatsen och online-resultat kommer finnas
tillgängliga via länk som du hittar på www.sisjoloppet.se.
Med hänvisning till föreningens riktlinjer om att inte selektera ut barn och att idrottande ska ske
av lust så har vi beslutat att inte publicera någon fullständig resultatlista för barn- och
ungdomsklasserna. Endast de tre första löparna i respektive klass får sin tid publicerad, övriga
listas bara som deltagare. Vi hoppas att det kan locka fler barn att delta och att alla deltar med
lust.

Upplysningar
Niklas Skoog, tävlingsledare
niklas.skoog@sisjoloppet.se
0708-867615

Lars Fallberg, marknads- och massmediaansvarig
lars.fallberg@sisjoloppet.se
0730-594020
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