
 

 

PM för Utmaningen - Skellefteå 2017 

Lördag den 9 september kl. 14 

 
Banan: Den mäter cirka 3,9 km och deltagarna springer ett eller två varv. Med eller utan 

tidtagning. Banan är snitslad med Sveaskogs snitsel. På stigar är det hängande snitslar, men i 

skogen är det korridorsnitslat och då ska löparna hålla sig inom fållan.  

Funktionärer finns utposterade runt hela banan. Sjukvårdsutrustning finns på tre platser 

utmarkerade på bansträckningen samt i målområdet. Karta finns vid 

nummerlappsuthämtningen. Allt deltagande sker på egen risk! 

 

Nummerlappar: Alla tävlande ska bära nummerlapp som hämtas ut senast kl. 13 i 

tävlingscentrum på Campingområdet. Efteranmälan på lördag är öppen mellan kl. 12-13 i 

tävlingscentrum. 

 

Tidtagningschip: Alla tävlande ska bära tidtagningschip på armarna eftersom myrlöpning är 

en del av banan. Hämtas samtidigt som nummerlappen och alla som tävlar får behålla 

nummerlappen efter tävlingen. Chipet lämnas direkt efter målgång och om chipet inte lämnas 

tillbaka, så debiteras löparen 300 kr. Löpare som springer utan tidtagning ska använda chipet, 

så vi vet att alla kommer i mål. 

 

Start: Gemensam start kl. 14.00, Skellefteå camping. Starten sker via speakersignal. 

 

Utmaningen: 

Banan är cirka 3.9 kilometer. De vuxna deltagarna springer ett eller två varv.   

 

Juniorutmaningen: 

Pojkar och flickor 7-15 år springer ett varv på den långa banan. Bra att kunna simma en kort 

bit.  

 

Efter loppet: Vi bjuder på frukt och saft direkt efter målgång, ett särskilt bord. Dusch och 

omklädning finns på campingområdet. 

 

Priser: Presentkort till vinnarna i alla klasser med tid. Övrigt utlottningspris bland alla 

deltagare och lag. 

 

 



 

Miniknat: 

För de minsta barnen är gratis. Anmälan sker på plats i tävlingsområdet. Start mellan kl. 

12:45–13.45. Barnen springer en bana på cirka 800 meter närmast campingområdet med 

orienteringsstämplingar, så kallade sportident. Priser och diplom till alla barn.  

 

Avgifter och anmälan 

Utmaningen: 250 kr/person, efteranmälan 350 kronor. 

Juniorutmaningen: 100 kronor/person, efteranmälan 100 kr. 

Lagtävling vuxenutmaningen: totalt 600 kronor för tre personer, minst en dam. Observera! 

Ingen efteranmälan på tävlingsdagen för lag.  

Miniknat för de mindre barnen är gratis, anmälan på plats. 

 

Anmälan: via www.utmaningenskelleftea.se eller anmalan@aikfriidrott.com  

Sätt in pengarna på bankgiro 530-6923, skriv ditt namn och UTMANINGEN. Tävlar ni i lag 

skriv även lagets namn, och namn på samtliga lagmedlemmar.  

 

OBS! Ordinarie anmälan senast söndag 3 september, därefter efteranmälan och högre avgift. 

Observera att anmälan är bindande och personlig och inte kan överlåtas till någon annan löpare. 

 

Parkering: 

Parkering finns inne på campingområdet. Parkeringsvakt inne på området hänvisar till plats.   

 

Karta över start-och målområdet: 

Informationskarta publiceras på vår hemsida, www.utmaningenskelleftea.se 

 

Mer information: 

www.utmaningenskelleftea.se eller besök vår Facebooksida 

https://www.facebook.com/UtmaningenSkelleftea 

Eller ring Skellefteå AIK:s kansli 0910-143 30. 

 

Arrangörer: 
Skellefteå Orienteringsklubb och Skellefteå AIK Friidrott. 

 

Allt deltagande sker på egen risk! 

 

Är du inte organiserad i någon förening kan du ta en egen försäkring. Folksam erbjuder 

försäkringarna Startklar och Startklar Plus. Läs mera om Startklar och Startklar Plus 

www.folksam.se 
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