Banor:

En trevlig bana i kuperad terräng med en
blandning av stig, skogsbilsstig och elljusspår,
mestadels stig. Start och mål på Sya Skidstadion.
Banprofiler finns på www.syaskidklubb.se

Distanser och
klasser:

Motion (alla åldrar), 3 km
Motion (alla åldrar), 6 km(2*3 km)
Motion (alla åldrar), 6 km(2*3 km)
Motion (alla åldrar), 10 km(1*10,4 k)
Herrar/Damer(fr 17år), 31 km(3*10,4 km)

-13.00
-13.00
-13.00
-13.30
-13.30

Anmälningsavgift: - Damer och Herrar, 31 km, 200 kr
Vid anmälan till båda Run och MTB –
300 kr för båda loppen
- Motion, 10 km, 150 kr
Vid anmälan till båda Run och MTB –
200 kr för båda loppen
- Motion 3 km och 6 km – 100 kr. Vid anmälan
till båda Run och MTB – 150 kr för båda
loppen
- Sya-medlemmar t.o.m 13 år betalar halva
anmälningsavgiften
- Efter den 13/9 höjs anmälningsavgiften
enligt följande:
Damer och Herrar, 31 km, 300 kr (450 kr för
båda loppen)
- Motion, 10 km, 225 kr (300 kr för båda
loppen)
- Motion 3 km och 6 km, 150 kr ( 200 kr för båda
loppen)
- Du betalar direkt vid din anmälan via
hemsidan. Vid efteranmälan på
tävlingsdagen betalar du med Swish.
- För deltagande i båda loppen finns rabattkoder
i anmälningsformuläret.

Priser:

Hederspriser och lottade priser. Plakett till alla

Licenser:

Inga licenser behövs då alla klasser är
motionsklasser.

Nummerlappar:

Hämtas senast 1 timme före start.

Utrustning:

Utrustning som är krav från arrangörens sida är
godkänd cykelhjälm och en cykel som inte
innebär fara för den tävlande och/eller
medtävlare. Cykel av typ mountainbike
rekommenderas.

Regler:

Allt deltagande sker på egen risk. Skulle olyckan
vara framme är det egen olycksfallsförsäkring
som gäller.

Servering:

Kommer att finnas lunchmat som hamburgare
och korv.

Övrigt:

För att minska risken för smittspridning av Covid19, så kommer vi inte ha andra lokaler än
toaletter öppna för deltagare, därav finns ej
omklädnings- och duschmöjligheter. Vi följer
givetvis aktuella rekommendationer och
genomför loppet baserat på dessa.
Med din anmälan godkänner du publicering av
bilder från loppet på vår hemsida och sociala
medier.

Anmälan:

Via hemsidan www.syaskidklubb.se, senast 13/9.
Efteranmälan kan göras via hemsidan mot
förhöjd avgift fram t o m 17/9 kl 15.00.
Efteranmälan kan även göras på tävlingsdagen
på plats innan kl 12.00

Upplysningar:

info@syaski.se
www.syaskidklubb.se
Josef Malmborg, 070-5588899
Lars Grennberger, 070-943 23 53

Välkomna - ALLA kan vara med!!

