
 Skövde 6 timmars,  
9 mars 2019

Välkomna till Skövde 6-timmars med 1 och 3 timmars 

Start/mål:
Kårhuset, Boulongerskogen, Skövde
Start klockan 10.00 Målgång klockan 11.00, 13.00 och 16.00
Man stoppar vid signal där man befinner sig på banan

Banan:
1200 meter lång slinga på asfalt/grus/(snö) underlag. 
Banan är kontrollmätt av Reima Hartikainen.
Banan kan komma att förlängas beroende på väder och underlag.

Distanser:
1h/3h/6h 
Officiell tidtagning efter 42,195 meter (marathon).

Tidtagning:
Chipssystem
Löpare går att följa live i samarbete med www.jogg.se på http://www.jogg.se/liveresultat

Mat och dryckesstation:
Vid varvning kommer det att finnas rikligt med mat och dryck.
Vatten, sportdryck, cola, saft, kaffe, bröd, chips, korv & bröd,
köttbullar, godis, choklad, banan, annan frukt mm mm.

Klasser:
Herr och damklasser

Prisutdelning:
Prisutdelning för 6-timmars i samband med maten klockan 17.00 på Prisma hotell.
Specialdesignad plakett till alla + mycket hederspriser

Omklädning:
Prisma hotell, Dusch efter tävling på Prisma hotel

Anmälan:
Ordinarie anmälan stänger 20190306 kl 17.00.
Efteranmälan på plats i Prisma under Fredagkväll, 16-19 och Lördag fram till 0930

TUS, Marathonsällskapet samt IK Jogg.se får 10% rabatt på nedan priser

1h 150 kronor 
3h 250 kronor
6h 400 kr före 7 mars 2018 + 160 kr för om man vill ha mat efteråt!
Tyvärr så har vi fått höjt matpris så vi tar bara ut verklig kostnad.

200/300/450 kr före 9 mars 2018
250/350/500 kr under tävlingsdagen 

Nummerlappar:
Nummerlappar/chips kan hämtas ut på Prisma hotel under
fredagen 8 mars mellan klockan 16.00 - 19.00.
Anmälan kan ske då också för 200/300/450 kr.

Nummerlappsutdelningen på Prisma hotel öppnar lördag 9 mars kl 08.00.

OBS
Efteranmälan skall vara inne senast 09.30 på tävlingsdagen!

Arrangör/Tävlingsledare:

Team Ultrasweden LK

Reima Hartikainen är tävlingsledare.
E-mail: hartikainen.reima@gmail.com

Hotel:

Hotell Prisma och Majoren erbjuder alla löpare ett bra pris på övernattningar,

Vid bokning ange bokningskod: "Skövde 6 timmars"

För bokning ring 0500/48 80 00, är beläget 500 m från start/mål.
Mer info:Klicka här

Jag godkänner

Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda våra tjänster 

godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies. (http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/OmkakorCookies)



Information:

Reima Hartikainen på tel, 0709302960 kväll

Eller på vår hemsida: http://www.ultrasweden.se

E-mail: hartikainen.reima@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1521731381260765/

Vi följer friidrottsförbundets regler, allt deltagande på egen risk

Vägbeskrivning:

Från Skara
*Efter backen ner förbi Cementa kommer ni till "Hallenbergsrondellen" kör rakt
  rakt fram i rondellen mot Centrum.
*Rakt fram, passera alla trafik ljus (3 st).
*Rakt fram, passera under järnvägsviadukten.
  och efter ca 200 m vänster in mot parkering vid Prisma hotel.

Från Falköping:
*Rondell efter Skövde södra, följ skyltning mot Askersund/Mariestad (väg 26). 
*Timboholmsrondellen, följ skyltning mot Östermalm (vänster)
*Följ vägen till trafikljuset.
*Kört rakt fram i trafikljuset, ca 100 m senare sväng   
  höger in till parkering vid  Prisma hotel.

Från Mariestad:
*I Karstorprondellen tag vänster mot Jönköping/Ulricehamn (väg 26).
*Horsåsrondellen, tag höger mot Jönköping/Ulricehamn (väg 26).
*Timboholmsrondellen, följ skyltning mot Östermalm (höger).
*Följ vägen till trafikljuset.
*Kört rakt fram i trafikljuset, ca 100 m senare sväng   
  höger in till parkering vid Prisma hotel.

Hjärtligt Välkomna till 
Skövde 6 timmars 2017!

Jag godkänner

Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda våra tjänster 

godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies. (http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/OmkakorCookies)


