
 
 
 
Löpdag 
Lördagen den 30e April 2016. 
 
 
Uthämtning startpaket 
Tag med en ID-handling vid uthämtning 
av startpaket. Paketen hämtas på Team 
Sportia, Frölunda Torg  
Onsdag 27:e April kl 11:30-19:00 
Torsdag 28:e April kl 11:30-19:00 
Där får du bl a din förbeställda T-shirt och 
ditt tidtagarchip. T-shirten ger dig 
starttillståndet för loppet. 
Elitlöpare erhåller nummerlapp. 
 
Starttid 10,6 km 
Start kl. 14.00 för startgrupp Eliten övriga 
grupper därefter med någon minuts 
mellanrum. 
 
Uppvärmning ca kl 13.30 
 
Start och målplats 
Start på Bergsätersgatan och mål på 
parkeringen till Sportarenan och 
Åkeredsvallen.   
 
Startgrupper   
Startgrupp 1 Elit: För dig som springer 
loppet under 40min.  
Startgrupp 2: För dig som springer loppet 
mellan 40 - 45 min. 
Startgrupp 3: För dig som springer loppet 
mellan 45 – 50 min 
Startgrupp 4: För dig som springer loppet 
mellan 50 – 55 min 
Startgrupp 5: För dig springer loppet 
mellan 55-60 min 
Startgrupp 6: För dig springer loppet över 
60 min eller avser att gå loppet 
 
STÄLL DIG I RÄTT STARTGRUPP SENAST 
13.45 
 
 
 
 

 
 
 
Starttid 2,5 km och 5 km 
Start kl 12.30 
 
Ställ dig i den åldersklass som du anmält 
dig till senast 12.15! 
 
 
Preliminär prisutdelning ungdomar kl 
13.15 
 
Har du anmält dina barn i fel 
ungdomsklass meddela loppet snarast 
möjligt. 
 
Vätska 
Banan har en vätskekontroll nere på 
parkeringen vid Smitten som kan nås både 
före (ca 4 km) och efter man har sprungit 
ute på klipporna (5 km). 
En andra vätskekontroll ligger vid Rörviks 
parkering, ca 8 km. Dessutom kommer 
det med största sannolikhet att finnas ett 
par spontana vätskestationer utefter 
banan. 
 
Omklädning  
Sker i Åkeredsvallens omklädningsrum 
eller Näsets SK klubblokal 
 
Förvaring 
Vid Stavdal Arena, till höger vid 
parkeringen se skylt. Förvaringen öppnar 
kl 13.00 
 
 
Läkare/sjukvårdare 
Sjukvårdspersonal finns vid Smitten och 
start/mål. Spring inte loppet om du känner 
dig dålig! 
 
Förtäring 
Café finns på evenemangsområdet. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Efteranmälan 
Om du känner någon som inte har hunnit 
anmäla sig ännu, går det bra att göra det 
via hemsidan och sedan ta sig till 
utlämningen. Det går även bra att anmäla 
sig på plats hos Team Sportia Frölunda 
Torg i samband med utlämningen, samt 
på tävlingsdagen i Näsets SK klubblokal 
fram till kl 12:00. 
 
Priser 
Medalj, banan och kexchoklad till alla barn 
som fullföljer loppet, och medalj, banan till 
alla vuxna. 
Presentkort skänkta av Team Sportia till 
placeringar 1-3 i dam- respektive 
herrklassen. (1,500 – 1,000 – 500 kr). 
Här gäller den faktiska placeringen ej 
tidtagning. Pokal till placering 1-3 i varje 
klass.  
En hel del övriga priser kommer delas ut 
under dagen vid start/målområde. 
 
Parkering 
Parkeringen vid 
Åkeredsvallen/Sportarenan samt 
Bergsätersgatan kommer att vara helt 
avstängda för trafik och parkering 
under hela dagen. 
 
Parkering hänvisas till Näsetbadets 
parkering (ca 700 m efter startområdet). 
 
Det tar mindre än 10 minuter att gå till 
startområdet. 
 
Följ funktionärs anvisning. 
 
LAPPLISOR HAR VARIT VÄLDIGT AKTIVA 
TIDIGARE ÅR – Har ni möjlighet kom med 
bussen- Avstigning på Kulörgatan. 
 
 
 
Luriga passager längs loppet 
Efter ca 500 m löpning kommer man in på 
en något smal skogsstig. Under en kort 
period kan där vara svårt att springa om. 

 
En spång passeras efter ca 5,5 km. På 
spången kan det ev. vara lite svårt att 
springa om under ca 50 m. 
 
 
Toaletter längs banan finns på Smittska 
Udden. 
 
 
Tidtagning 
Alla deltagare erhåller ett tidtagarchip som 
aktiveras när man passerar startportalen. 
Mellantid tas vid Smitten efter ca 5,2 km. 
 
Har du för avsikt att komma på någon av 
platserna 1-3 så gäller inte tidtagningen 
utan enbart placering. 
 
Arrangör 
Näsetloppet  
 
Upplysningar 
info@nasetloppet.se 
Tel 031-28 72 77 
www.nasetloppet.se 
Facebook; Näsetloppet 
 


