
Här kommer en beskrivning om tävlingen och andra bra saker att veta.  
 

Var: https://goo.gl/maps/1B2dip1XD4MDw1Xn6, Mera information på sidan:   http://virsborun.se/ 

  
 

Tidplan: 

Senast kl 9:45 Öppnar incheckning av nummerlappar med säkerhetsnålar. Värdesaker kan lämnas in där du 

hämtar nummerlapparna. När du hämtar ut dem, meddela du ditt startnummer.   

10:30 Juha Untinen information om spåret med mera, kontakta honom om det händer något på spåret tel 

070-250 34 92 

11:00 Starten 

13:30 Repet dras för nytt varv 

14:00 Tävlingen avslutas (max tid) 

 

Priser: Den första i dam- respektive herrklassen erhåller priser, prisutdelningen sker så snart som möjligt när 

de främsta kommit i mål i båda klasserna (4 varv). Även enklare utlottningspriser som alla deltagare har chans 

att vinna. Prisutdelningen utförs av Juha Untinen och SK TRIM’s ordförande Marita Stadig. Priserna se 

http://virsborun.se/priser-att-vinna/ 

 

Parkering och 

omklädning/dusch/toa: 

Parkeringsplatser finns i 

direkt anslutning till 

tävlingscenter. 

Omklädningsrummen är 

öppna från klockan 09.30. 

Tillgång till WC, dusch och 

bastu för dam repsektive herr. 
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Start: Skräddartorpet 

 
Figur 1: Starten är ungefär på den platsen som bilden visar 

 

Varvning och mål: Skräddartorpet  

 
Figur 2: Målet är rakt fram, varvning till höger och vätskekontrollen är en bit in på nästa varv (nära från 

målet). Grillen kan man lukta sig till. 😉 

 

Banmarkering: Snitslar kommer att finnas längs banan. 

 

Underlag:  Stigar och cirka en km med mer eller mindre stenig stig (där det brann ordentligt). Det kan vara ett 

kort avsnitt med lite lerig stig (om det blir mycket regn) och spång på några ställen. Om du är ganska ny på 

teränglopp tänk på att stenar, rötter och spång blir hala vid blött väder – var försiktiga! 

 

Tidmätning och Banlängd: Banlängden är mätt med meterhjul med räkneverk. Tidmätningen kommer att ske 

med en fysisk klocka. Tid och antal varv kommer att skrivas upp. 

 

Resultat: Kommer på sidan http://virsborun.se/resultat/ 

 

Efter loppet: Det erbjuds dryck, grillade hamburgare med bröd och lite annat till alla deltagarna. 

 

Regler: se http://virsborun.se/tavlingsinformation/ 

 

Fotografering: Foton kommer att tas under hela dagen. Vissa kommer sedan att läggas ut på hemsidan, 

virsborun.se samt även på evenemangssidan på facebook. Om du inte vill att bilder på dig publiceras meddela 

med ditt nummer till : virsborun@virsborun.se. Om det ändå kommer upp en bild med dig på webben, 

meddela oss, så tar vi bort den. 

 

Övriga frågor: Kontakta  virsborun@virsborun.se, ekonomi@virsborun.se eller någon funktionär. 
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