
Start-PM 
  

 Lundaruset 2020 

  
Lördagen den 17 oktober 

På grund av rådande omständigheter så kommer årets Öppna KM i terränglöpning, Lundaruset, att 
genomföras med ett antal vidtagna åtgärder och där varje deltagare uppmanas ta sitt ansvar. Ingen 
med symptom rör sig i tävlingsområdet. Vi uppmanar alla deltagare att hålla avstånd. Handsprit 
kommer att finnas vid start och mål. Genomförandet kommer att ske klassvis med rejält tilltagna 
tidsmarginaler, vilket betyder att de som springer respektive klass kommer till tävlingsområdet och 
hämtar sin nummerlapp tidigast 20 minuter före start. Priser hämtas vid målgång och snarast möjligt 
efter målgång lämnar löparen tävlingsområdet. Ingen vätska kommer att serveras och ingen 
försäljning kommer att ske. Ingen officiell prisutdelningscermoni kommer att hållas, utan sker i 
direkt anslutning till målgång för respektive klass. De barn som deltar får endast ha en förälder med 
sig till start- och målområdet. Start- och målområdet är endast en plats att vistas vid för de som 
enligt tidsplanen är deltagare, förälder eller funktionär. Loppvärdar kommer att finnas på plats för 
att påminna och upprätthålla ovan nämnd struktur. Uppvärmning och nedjogg sker på annan plats. 
Ingen möjlighet till omklädningsrum.  
  
Första start: Vid Lundaområdet, skidstugan kl. 09:45. Gemensam start. 
  
Klasser                    Banlängder  Starttider     Kommentar 
P/F6                          350 m            09:45.            Pojkar & Flickor 2014 och yngre.                              
P9                            1,3 km            10:30.            Pojkar  2011-2013. 
F9                            1,3 km            10:50.            Flickor 2011-2013. 
P12                          2,8 km            11:30.            Pojkar 2008-2010.  
F12.                         2,8 km            12:00.           Flickor 2008-2010.  
F17 & P17               3,7 km            12:30.           Ungdom 2007 och äldre.  
Dam/Herr               3,7 km             12:30            Motion. Gå eller spring.  
Dam                        7,5 km            13:00            Tävlingsklass.  
Herr                        7,5 km             14:00            Tävlingsklass.  
D50                        7,5 km             13:00            Tävlingsklass (1970 & äldre) 
H50.                       7,5 km             14:00            Tävlingsklass (1970 & äldre) 

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

Resultat: Publiceras på föreningens hemsida, facebook- och Instagramsida. Inga tider redovisas i 
F6/P6 & F9/P9. Klubbmästare utses i F9/P9 och uppåt. Banrekord kommer att noteras i varje klass 
från P/F12 och uppåt. Just nu gäller förra årets noteringar som banrekord för respektive klass. I och 
med start godkänner deltagare att foton kan komma att publiceras på hemsida och sociala medier.  
  
Kontakt: Johan Joelsson, 070-6939955 eller tolbojohan@gmail.com 
  
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL öppet klubbmästerskap! 
  
  
Östervåla IF Skidor 

 


