
Östervåla IF inbjuder till öppet 
klubbmästerskap i terränglöpning 

  

 Lundaruset 2020 

  
Lördagen den 17 oktober 

Vid Lundvallen i Östervåla.  
  
Första start: Vid skidstugan kl. 10:00. Gemensam start. Observera att starttiderna är cirkatider. Starttiderna för olika 
klasser kan komma att förändras. 
  
Klasser                    Banlängder  Starttider     Kommentar 
F6 & P6                   350 m            10:00.            Barn 2014 och yngre.  
F9 & P9                  1,3 km            10:30.            Barn 2011-2013.  
F12 & P12              2,8 km            11:00.            Barn 2008-2010.  
F17& P17               3,7 km            11:30.            Ungdom 2007 och äldre.  
Dam/Herr               3,7 km             11:30            Motion. Gå eller spring.  
Dam                        7,5 km            12:00            Tävlingsklass.  
Herr                        7,5 km            12:00            Tävlingsklass.  
  
Anmälan och startavgift: Endast föranmälan, senast 12/10 via mail till tolbojohan@gmail.com. Där ska ange namn, 
födelseår, klass samt klubbtillhörighet. Priset 50 kr för barn och ungdom och 150 kr för senior (Dam/Herr). Startavgift 
betalas i samband med anmälan via Swish till 123 290 52 55, märk betalningen med Lundaruset2020 och namn på 
deltagare. Notera att efteranmälan inte är möjlig.  

Corona: Ingen med symptom besöker tävlingsplatsen. Vi håller avstånd och sköter uppvärmning och nedjogg på annan 
plats än start- och målområde. Vi arbetar för att hålla nere antalet individer vid start och mål. Vi vill också uppmana 
tävlande att hämta ut nummerlapp inom 20 minuter innan start och lämna arenan efter målgång. Vid mer än 20 deltagare 
per startgrupp/tid så kommer vi att dela upp i mindre startgrupper, eventuellt skiljer vi på Pojkar/Flickor & Herr/Dam 
vilken kommer att kunna förändra nu angivna starttider. Vi förbehåller oss rätten att göra nödvändiga förändringar för 
att leva upp till restriktioner och direktiv, vartefter myndigheter fattar nya beslut.  

Priser: Segrare utses i Lundaruset, Dam och Herr Tävlingsklass. Klubbmästare med prispall koras i respektive klass 
från P/F12 och uppåt. I F/P6 & F/P9 tilldelas alla medalj så långt lagret räcker. Prisutdelning sker i samband med 
målgång. Ett antal skänkta priser kommer från vår sponsor Team Sportia Uppsala. Alla som fullföljer deltar i utlottning 
av priser, de utdelas vid målgång.  

Vätska: Serveras ej i år pga smittorisk vid hantering. Alla medtager egen vätska.  

Resultat: Publiceras på föreningens hemsida och facebooksida. Inga tider redovisas i F6/P6 & F9/P9. Klubbmästare 
utses i F9/P9 och uppåt.  
  
Kontakt: Johan Joelsson, 070-6939955 eller tolbojohan@gmail.com 
  
  
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL klubbmästerskap! 
  
  
Östervåla IF Skidor 
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