
 
Mer detaljerad information finns på Finalloppets hemsida www.finalloppet.com 

Startbevis Skickas med e-post tisdag 31/10 och med SMS onsdag 1/10 till de adresser/mobilnummer som 
angavs vid anmälan. Startnummer ses också på onlinesidan för alla anmälningar. 

Efteranmälan Via anmälningsformuläret alla dagar, även på tävlingsdagen. Hjälp med anmälan ges vid behov 
på plats hos Team Sportia, Nordstan samt på tävlingsdagen i Skatås. 

Nummerlappar Hämtas på torsdag eller fredag 2-3 november. 
- Team Sportia, Nordstan, torsdag kl. 11-19, fredag kl. 10-18 
Eller lördag 4 november, tävlingsdagen. 
- På anvisad plats vid tävlingscentrum i Skatås från kl 09.00. 
  
Förbered dig genom att ta med det utsända startbeviset eller i förväg ta reda på ditt 
startnummer! Är du anmäld senast den 23 oktober så står ditt namn på nummerlappen. 
Nummerlappen skall fästas på framsidan av överkroppen med hela nummerlappen väl synlig. 
Ingen del får vikas in. 
 

Starttider 10.00 F8 och P8  Fast starttid 
10.15 F10, P10  Fast starttid 
10.30 F12, P12  Fast starttid 
10.40 F14, P14, F16, P16  Fast starttid 
10.50 5,3 km MOT  Nettotid 
11.20 19 km - Startgrupp 1 Löptid <95 min Fast starttid 
11.30 19 km - Startgrupp 2 Löptid >95 min Nettotid 
11.50 10 km - Startgrupp Gångklass  Ingen tidtagning 
12.50 10 km - Startgrupp 1 Löptid <51 min Fast starttid 
13.00 10 km - Startgrupp 2 Löptid 51-56 min Nettotid 
13.10 10 km - Startgrupp 3 Löptid 57-64 min Nettotid 
13.20 10 km - Startgrupp 4 Löptid >64 min Nettotid 

 
 

Papricaloppet 
 

För de allra minsta (0-6 år) kör vi Papricaloppet med Fri start mellan kl. 11-14. Medalj, korv med 
bröd och överraskning till alla deltagare. Anmälan på plats. 
 

Uppvärmning Friskis & Svettis har uppvärmning före varje startgrupp. 
 

Tidtagning Tidtagningschip finns inbyggt i nummerlappen. Startmetod, se ovan. Nettotid innebär att 
löptiden startas efter passage av startbåge. Fast starttid innebär att löptiden startar vid 
startskottet. 
 

Vätska Vatten och sportdryck från Pure Sport Nutrition. Vid mål för alla klasser samt 
för Tjärnrundan 10 km, vid 3.5 och 7.5 km och 
Långa banan 19 km, efter 3.5 – 6.5 – 9.5 - 12 och 16.5 km 
Tänk på att dricka även vid kallt väder! 
 

Transport till Skatås Vi uppmanar alla att i möjligaste mån undvika bil! Samåk, cykla eller utnyttja kommunala 
transportmedel! 
 

Parkering Arrangemangets officiella parkering är vid ridbanan. Vägvisning från Delsjövägen. För 
arrangemanget skapade P-platser är avgiften 10 kr. Utnyttjas avgiftsbelagda P-platser gäller 
normal avgift. En överblick över P-ytor finns på hemsidan. 
 

Omklädning/dusch Utan avgift i anvisade stugor på arean. Finns även i anslutning till P-platsen vid ridbanan samt 
mot normal avgift (40 kr) på Motionscentralen. 

Toaletter Delvis i anslutning till omklädningsrummen samt ett stort antal finns utplacerade i målområdet 

http://www.finalloppet.com/
https://live.eqtiming.no/31726#Contestants
https://signup.eqtiming.no/?lang=swedish&Event=Finalloppet
https://www.teamsportia.se/team-sportia-nordstan
https://live.eqtiming.no/31726#Contestants
https://live.eqtiming.no/31726#Contestants
https://finalloppet.myclub.se/menu/pages/4491


 

och vid startplatsen. 
 

Värdeförvaring Utan avgift på anvisad, bevakad plats. 
 

Förvaring väskor I omklädningsrum eller inomhus i anslutning till Värdeförvaring på bevakad plats. OBS 
begränsat utrymme för förvaring av väskor på bevakad plats. 
 

Resultat Alla resultat finns online via EQ-timing, kan också nås på vår hemsida, www.finalloppet.com 
På arenan redovisas alla resultat i ungdomsklasserna och de bästa i övriga klasser.  
Du kan följa deltagarna via appen RaceOne. 
 

Priser Prispengar för de fyra snabbaste Dam- resp. Herrlöparna på Långa bana (19 km). 1:an 4000 kr, 
2:an 2000 kr, 3:an 1000 kr, 4:an 500 kr. 
Samtliga tävlingsklasser på 10 och 19 km banan erhåller pris i form av produkter/presentkort 
från våra samarbetspartners. Antal priser baseras på antalet deltagare. 
Utlottningspriser bland samtliga deltagare på 5-10-19 km.  
Ungdomsklasser erhåller pokaler som pris. 
 

Jubileumsmedalj/-
dryck 

Alla deltagare får efter målgång en specialdesignad 50-års jubileumsmedalj.  
50-år är stort så det vill vi fira lite extra med en för Finalloppet specialtillverkad lifstyle IPA 
framtagen av vår samarbetspartner NKB-Nordic Kiwi Brewers. Bryggt med nordiskt hjärta och 
sydländsk själ. Alla vuxna erhåller en flaska efter målgång. 
 

Servering På arenatorget serverar vi dricka, kaffe, fikabröd, smörgåsar, energibars, hamburgare, korv med 
bröd mm. I restaurangen på Motionscentralen serveras varm lunchmat mm. Vi tar kort, swish 
eller kontant. 
 

Sportförsäljning Tema Sportia har sportförsäljning med fina erbjudanden på arenatorget. 
 

Massage PSIM har specialpris för Finalloppets deltagare på 15 min eller 30 min massage inomhus i 
PSIM’s behandlingsrum i Skatås motionscentral. Förbokas här www.psim.se - boka tid 
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