KLASSER
Motionsklasser 10 km och 4,8 km för män och
kvinnor samt ungdomar under 15 år. OBS!
Deltagande sker på egen risk, vid kända
medicinska besvär ska försiktighet råda.
STARTTID
14 september kl. 11.00 (10 km) och kl. 11.15 (4,8
km).
ANMÄLAN
www.hovdingeloppet.se

INBJUDAN

SISTA ANMÄLNINGSDAG
7 september

HÖVDINGELOPPET 2019

ANMÄLNINGSAVGIFT
För 150 kronor får du springa en naturskön mil
och för 100 kronor får du springa 4,8 km i samma
miljö. Är du född 2000 eller senare skriver du in
”ungdom” i rabattkodsfältet och får endast betala
halva priset.

Den 14 september är det dags för årets löparfest i
vackra Snapphanebygdens skogar!
Hövdingeloppet är ett terränglopp som går genom
Göingeskogens vackra marker och som alla kan
delta i.
Vi har två bansträckningar, en på 4,8 km och en
på 10 km.
För sjätte året anordnar vi Hövdingeloppet, vi
lovar er en löparupplevelse av bästa mått. I år
kommer vi fortsätta på den redan inslagna vägen
med vårt gedigna engagemang och stora välvilja
att ni löpare ska få den bästa löparupplevelsen.
Priser delas ut till ettan, tvåan och trean i
respektive klass samt medaljer till alla som
fullföljer loppet. Du har också möjlighet att vinna
priser på ditt startnummer, då det finns mängder
med utlottningspriser. Prisutdelning och utlottning
sker efter att alla kommit i mål.

EFTERANMÄLAN
All efteranmälan görs på plats mot kontant
betalning, detta kostar 200 kronor för milen och
150 kronor för 4,8 km. Även här är det halva priset
för ungdomar. Efteranmälan stänger 30 minuter
innan start.
NUMMERLAPPAR
Avhämtas på plats personligen senast 30 minuter
före start.
START OCH MÅL
Mölleröd, 2 km från Verum mellan Vittsjö och
Osby.
BANSTRÄCKNING
www.hovdingeloppet.se

Alla som tar sig i mål får en korv med bröd plus en
massa annat som du behöver efter ett väl
genomfört lopp. Åskådare kan köpa till ett
förmånligt pris. Det kommer också finnas fika, tshirtar m.m. att köpa vid målområdet.

OMKLÄDNING OCH DUSCH
Efter loppet finns det möjlighet till dusch och
omklädning i Verums skola (cirka 2 km från
målgång).

Loppet arrangeras i samarbete med Verums
GoIF.

RESULTAT
Anslås på plats och på hemsidan.

Välkommen in med din anmälan!

MER INFORMATION
www.hovdingeloppet.se
info@hovdingeloppet.se
https://www.facebook.com/hovdingeloppet/
Ola Johnsson 0709-541710

