INFORMATIONS BREV
Vi ser fram emot att träffa just dig på Sisjöloppet i år så ett varmt välkommen till årets
upplaga den 1/9 2018. En naturskön utmaning!
OBS! Viss trafik kommer att förekomma på Datavägen förbi arenan (start- och
målområdet) då vi inte kan spärra av vägen helt. 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.

Naturreservat
Området kring Sisjön och Oxsjön ingår i Sandsjöbackas naturreservat. Vi ber alla att ta hänsyn till detta
och inte slänga skräp eller skada naturen på något sätt. Vi kommer att vara noggranna med att ta ner alla
banmarkeringar samt skräp som orsakas vid vätskekontrollerna men vi behöver er hjälp med att vårda
naturen på bästa sätt. Tack för att ni tar hänsyn!

Uthämtning av nummerlappar
Nummerlappar hämtas på Salming Concept Store, Ekonomivägen 2 i Sisjön, mellan torsdag 30/8 och
fredag 31/8. Öppettider 11-18. Salming erbjuder 20% rabatt på ett helt köp i samband med hämtning av
nummerlapp i butiken.
Nummerlappar kan därefter hämtas vid informationstältet på arenan från kl 09:30 på tävlingsdagen men kom i god tid
före din start om du inte har möjlighet att hämta dem på Salming Concept Store.

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.

Parkering
Vi uppmanar våra löpare att komma till loppet med cykel eller buss i första hand. Cykelparkering finns i
anslutning till arenaområdet. Kan man inte undvika att ta bilen så har vi parkering på följande ställen:
1/ I hörnet av Hantverksvägen och Ekonomivägen finns ett parkeringshus där vi kan erbjuda parkering på
plan 2 och 3. Se markerad del i rött!
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2/ På en del av parkeringen utanför Jula på Hantverksvägen kan vi erbjuda parkering på utvalda delar. Se
markerade delar i rött!

OBS! Parkering framför Willys huset är inte tillåtet och inte heller på andra näringsidkares
parkeringar i Sisjöområdet. Vi ber er vänligen att respektera detta.

Omklädning/dusch
Erbjuds mot uppvisande av nummerlapp i något av vår samarbetspartner SATS båda gym i området.
SATS Sisjön, Sisjövägen 49, eller SATS Askim, Hantverksvägen 15. Se bild nedan.

Sida 2 av 4

Anmälan
Anmälan är fortfarande möjlig via hemsidan www.sisjoloppet.se t o m den 30/8 kl 20:00. Därefter finns
möjlighet till direktanmälan på tävlingsplatsen.

Starttider

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 ca 3 km, 8 km och 11 km. På 7,3 km banan finns
en vätskestation – efter ca 3 km. Endast vatten erbjuds vid vätskestationerna.
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Service och aktiviteter
På arenan kommer det att finnas café, försäljning av sportartiklar samt aktiviteter för barnen i form av
speedshooting som Askims IK håller i och kidsparkour som SATS erbjuder med duktiga intsruktörer på
plats.

Effektförvaring
Förvaring av överdragskläder m.m. erbjuds vid arenan. För värdesaker ansvaras ej. Kontakta Infotältet i
arenaområdet för mer information.

Sjukvård
På arenan kommer finnas sjukvårdskunnig personal.

Toaletter
Toaletter finns på arenan.

Medaljer och prisutdelning
Medaljer delas ut till alla löpare. Priser delas ut till de tre första löparna i varje individuell klass förutom i
stavgångs- promenadklassen. Dessutom kommer några fina priser att lottas ut bland alla deltagare
baserat på nr-lapparna.
Prisutdelning sker vid 2 tillfällen under dagen. För 7.3 km och 14 km kl 12:30. För de kortare sträckorna
är det prisutdelning kl 14:15.

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
tio 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
Jessica Erlandsson, tävlingsledare
info@sisjoloppet.se
0702-650585

Sören Erlandsson, sponsoransvarig
info@sisjoloppet.se
0706-353841
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