Ruten går gennem legendariske Rebild
bakker og Rold skov. Du løber på små og
store stier og somme tider ”offroad”. Der er
en del højdemeter men ikke flere end alle kan være med.

START & MÅL
Festivalpladsen ved Rebild porten,
Rebildvej 25, 9520 Skørping.
GPS 56.83900, 9.84275
Distancer og priser

7 km = 125 kr. + 15 kr. tilmeldingsgebyr.
14 km = 150 kr. + 15 kr. tilmeldingsgebyr.
21 km = 175 kr. + 15 kr. tilmeldingsgebyr.
NB. 14 km = 2 omgang, 21 km = 3 omgang. Distancer er ca. mål +/- 3 %.
Gratis børnebane nær målområde.

Check in
Udlevering af startnumre på stævnepladsen fra kl. 8.30 på løbsdagen.
Mulighed for eftertilmelding mod tillægsgebyr på 50 kr.

Parkering/Toiletter
Off. parkeringsplads eller græsplæne umiddelbart ved start/mål.
Der er toiletter men ingen bad, omklædningsrum eller bagageopbevaring.

Tidtagning
Startnummer med engangschip.
Startnummer er samtidig billet til en gratis grillpølse og vand.

Præmier
Der er præmier til første kvinde og mand på hver distance.

Væske
Der er ingen væskedepoter på ruten, men der udskænkes drikkevand/saftevand i papkrus.
i målområde, både ved målgang og ved gennemløb (14 og 21 km)

Kiosk
Kiosken tilbyder kaffe, te, vand, øl, kager, slik og grillpølser.
Betaling med kontanter eller Mobil Pay.

Klubtilmelding
10 løbere = 1 gratis start-nr.
20 løbere = 3 gratis start-nr.
30 løbere = 5 gratis start-nr.
Klubtilmeldinger skal sendes direkte til Rold Skov OK

Det med småt
Ved tilmeldingen accepterer du, at du deltager på eget ansvar og risiko.
Arrangøren kan ikke drages til ansvar for skader på egen person eller andre samt
tredjemands ejendom.
Alt affald fra ruten skal medbringes til målområdes affaldscontainere.
Starttider
Første start er planlagt til kl. 10.00.
Vi starter med de længste baner først.
Pga. usikkerheden omkring Corona situationen, venter vi med at melde nøjagtige
starttider ud indtil vi har et bedre overblik over udviklingen.
løbet er arrangeret af roldskov, som en del af rebild 2 dages
kontakt: nicolai vangsgaard tlf: 20948040

