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Då Rallarloppet 21 jan ej kunde genomföras pga snöbrist, gör vi nu nytt försök och hälsar välkommen till
Rallarloppets reservupplaga, ReservRallarn. Lite kortare, lite enklare!
Distanser: Kortare i ReservRallarn då datum nu är efter Vasaloppet. Beroende på snötillgång så kan det
ändras. Ambitionen är att Rallarloppet ska vara mellan 20-30 km och KortRallarn 10-15km. Definitiv
beslut om distanser tas dagarna innan loppet, men vi har nu 3 mars fastställt prelimära distanser ovan.
Tävlingsplats: Bottnaryds IP. Kravet är att det finns snö på gamla järnvägsbanvallen. Vi kommer lägga
bansträckningen ett eller flera varv, så att banvallen blir en del av banan. Gamla banvallen är Rallarloppets själ
som gett loppet dess namn. Varvbana på konstsnö vid Hallbystugan är inte alternativ för ReservRallarn.
Bansträckning: Start Bottnaryds IP, 1 varv elljusspår, sedan ut mot Banvallen i riktning mot Västra Jära. Korta
banan vänder vid Fläckebo. Långa banan vänder efter Västra Jära. Karta med banskiss kommer publiceras inom
kort. Målgång Bottnaryds IP
Anmälan: Skall göras via Rallarloppets hemsida senast 6/3. Anmälningsavgift skall betalas in direkt i samband
med anmälan. Ungdom t o m 16 år kan endast åka i motionsklass.
Anmälningsavgift betalas in via betalningsfunktion hemsidan rallarloppet.se. Nummerlapp kan inte lämnas ut
om betalning ej registrerats, då gäller efteranmälan. Det är åkaren själv som ansvarar för att anmälan och
betalning är registrerad.
Anmälningsavg: Långa 250.- Korta 150.- Ungdom t o m 16 år , 100.-.
Efteranmälan Endast tävlingsdagen i form av direktanmälan vid start fram till en timma före start mot en förhöjd
avgift om 150.- Ungdom 50.-.kontant eller swish.
Tävlingsklass eller motionsklass: För att åka i tävlingsklass måste du vara medlem i en registrerad skidklubb.
Start: Första start 11.00 , masstart,
Snöbrist: Vid ev snöbrist ställs loppet in.
Regler: Svenska Skidförbundets regler gäller. Åkare utan klubbtillhörighet får endast delta i motionsklass. Allt
deltagande på egen risk.
Priser: Hederspriser samt utlottade priser i motionsklasser.
Servering o omklädning innan start: Bottnaryds IP.
Upplysningar: www.rallarloppet.se , https://www.facebook.com/Rallarloppen
E-post: info@rallarloppet.se
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