RALLARLOPPET
Ett riktigt långlopp över 40 km
KortRallarn 22 km
Söndagen 21 feb 2021
Dec 2020: Denna inbjudan är en grundplan. Vi hoppas kunna
arrangera Rallarloppet 2021 i någon form. I rådande läge med
Covid-19/ Coronapandemin så är årets skidsäsong och arrangemang
väldigt osäker. Rallarloppet följer Svenska myndigheters och
Svenska skidförbundets, restriktioner, rekommendationer och
riktlinjer. Det finns nu i slutet på 2020 i stort sett inga möjligheter
att arragera motions/ långlopp. Hoppet får stå till att läget
förbättras avsevärt i början på 2021. Vi förbehåller oss rätten att
flera ändringar kan komma inför loppet.
Det kan t ex handla om start- målplats, banor, banlängd, maxtak
för antal anmälda, starttider, logistik mm.
Följ utveckling inför loppet via, hemsida och facebook.

Nedan info, inbjudan är därför högst preliminär .
Åkstil: Klassisk Start: 11.00.
Klass
Distans
Start/mål
Rallarloppet Tävling
H/D: 21, 40, 50, 60, 70
40km
Bottnaryds IP - Hallbystugan
Motion H/D:
40km
”
KortRallarn Tävling H/D 17-20
22km
Västra Jära – Hallbystugan
Motion H/ D
22km
Västra Jära – Hallbystugan
Anmälan: Via Rallarloppets hemsida eller idrottonline senast 15/2. Anmälningsavgift skall
betalas direkt i samband med anmälan, se instruktioner hemsidan.
Nummerlapp kan inte lämnas ut om betalning ej registrerats, då gäller
efteranmälan. Du som deltagare ansvarar för anmälan och betalning är
registrerad.
Anmälningsavg: Rallarloppet 490.-, KortRallarn 340.-.

Efteranmälan: Endast tävlingsdagen i form av direktanmälan vid resp startplats fram till en
timma före start mot förhöjd avgift, 200.- Rallarloppet, 100.- KortRallarn.
Betalkort, swish eller kontant.
Tävlingsklass el motionsklass: För tävlingsklass måste du vara medlem i registrerad
skidklubb.
Seedning Vasaloppet: Rallarloppet är seedningsgrundande för Vasaloppet,
KortRallarn för Tjejvasan.
Ev snöbrist:
Hallbystugans konstsnöspår. Förutsatt minst 4 km varvbana.
Inställt lopp : Arranggören behåller 100:- av anmälningsavgiften för kostnader.
Regler:
Svenska Skidförbundets regler gäller. Allt deltagande sker på egen risk.
Covid-19: Rallarloppet följer utvecklingen på restriktioner och rekomendationer.
Ändringar kan därför komma sent.
Rallarmedalj: Läs mer på rallarloppet.se
Servering, omklädning innan start: Bottnaryds IP, VIP Västra Jära och Hallbystugan
Servering, omklädning, prisutdelning efter loppet: Hallbystugan
Upplysningar: rallarloppet.se samt facebook.com/rallarloppen
Vi svarar i första hand på frågor via e-post, facebook och frågeformulär
hemsidan
e-post: info@rallarloppet.se
Tel: tävlledare Håkan Gustavsson 072-1651035,
bitr tävlledare Tomas Pettersson Hjelmkvist 070-3738604
Välkommen till Bottnaryd och Hallbystugan

