
 SKANNELOPPET   
          Inbjudan till det 51:a Skanneloppet i Åstorp, 
                 lördagen den 5 november 2016 

 
 

Det individuella loppet, utan stress och trängsel med 10 startande varje minut.  
 

Tävlingscentrum: Tingvalla nöjespalats på Vramsvägen 9 i Åstorp. Omklädning och dusch i tält som är uppvärmda 
vid kallt väder. 

Banlängder och klasser: 
 16.8 km: M-Elit, K-Elit, M35, M40, M45, M50 och MOT17 (motion-lång 16,8 km) 

 7.1 km:     P17, P19, M22, M55, M60, M65, F17, F19, K22, K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65 och 
             MOT7 (motion-mellan 7,1 km) 

 3.9 km:  P11, P13, P15, F11, F13, F15, K70, K75, M70, M75, M80, M85 och MOT4 (motion-kort 3,9km). 
  
 För deltagande i tävlingsklasser krävs medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska 

Friidrottsförbundet eller motsvarande landsförbund.  
 
Anmälan: IS Skanne tillhanda senast 26 oktober genom insättning av startavgift på bankgiro 5383-7415. På 

talongen skall anges namn, födelseår, klass, förening, adress och ev. e-postadress. 
 
Anmälningsavgift:  16.8 km 120:-, 7.1 km 100:- och 3.9 km 60:- 
 
Efteranmälan: 200:- på 16.8 km, 160:- på 7.1 km samt 100:- på 3.9 km banan fram till 21.00 den 2/11 och på 

tävlingsdagen från 8.00 till 9.30 på Tingvalla. 
 
Start: Från klockan 10.00 till ca 11.05 med tio startande varje minut. 
 
Banor: Långa banan på 16,8 km har vid 6 km delvis ny sträckning. 3.9 km banan går på grusvägar och 

terrängstigar. Övriga banor går mestadels på grusvägar, men även asfalt och terrängstigar 
förekommer. Banorna är kuperade, särskilt i början. 

 
Mat: Kafeteria med kaffe, smörgåsar m.m. finns inne i Tingvalla hos Systrarna Buffé även  

korvgrillning erbjuds. 
 
Premier: Minnesplakett delas ut till alla som fullföljer loppet. Minnesmedaljer utdelas efter 5, 10, 20, 30 

och 40 genomförda lopp. 
 
Priser: Priser delas ut i mån av deltagare i alla tävlingsklasser. I motionsklasserna är alla priser lottade. 

Snabbaste dam och herre på långa banan vinner varsin cykel. Dessutom lottas en cykel ut bland 
alla som fullföljt loppet. Personlig närvaro krävs vid prisutdelningen.  

 
Informationstält: Vid ingången till Tingvalla finns informationstält för att eventuella frågor kan besvaras samt 

värdesaker kan hanteras under tävlingen. 
 
Starttider/resultat: Startlista och resultatlistor kommer att anslås på IS Skannes hemsida, 

http://www.skanne.sverige.net . Preliminär startlista uppdateras kontinuerligt på hemsidan från 
söndagen före loppet. 

Information: Torbjörn Persson, 042-581 35, David Andersson, 042-520 15 och e-post skanne@sverige.net 
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