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Tärnaby Fjällhotell, P3 skidshop och Tärna IK Fjällvinden bjuder in till
Laxfjället Runt, ett motionslopp i klassisk stil med start och mål i Tärnaby.
Datum och tid:		
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Söndag den 30 april 2017

Starttid:			
11.00 för samtliga klasser 6 km, masstart
			
12.00 för samtliga klasser 18 km, masstart
			
Start/Mål:		
På sjön Gäutan nedanför Tärnaby Fjällhotell
Bana och klasser
ca 18 km
Varvbana på sjön Gäutan längs sjöspåret, 3 varv x 6 km, ej kuperat,
					klassisk stil. Dam motion/herr motion
			ca 6 km
Sjöspåret, ej kuperat, klassisk stil
					
Flickor/pojkar födda 2005 eller senare motion
					Dam motion/ herr motion
Startavgift:		 Sjöspåret 6 km
						
		
			
			

Sjöspåret 18 km

Barn tom 12 år: 50 kr vid anmälan före 28/2 kl 17 därefter 100 kr.
Vuxen 100 kr före 28/4 kl 17 därefter 200 kr
200 kr vid anmälan före 28/4 kl 17 därefter 400 kr.

Barn och ungdomar upp till 18 år som tävlar för Tärna IK Fjällvinden har gratis startavgift.
Gäller både Laxfjället Runt & Sjöspåret vid anmälan före 28 april, därefter dubbel startavgift.

			Bankgiro 384-0519 Laxfjället Runt
			
Från utlandet: Swift: HANDSESS
			
IBANnr: SE40 6000 0000 0007 6350 1468
Priser:			
			

Medalj till alla som fullföljer loppet. Utlottningspris på startnumret i 18 km klassen. Dessutom
pris till 1-3 i alla klasser.

			

Prisutdelningen hålls i pub Gäutan kl 16:00

Dusch/omklädning:
			

Möjligheter till dusch och bastu finns på Tärnaby Fjällhotell, kostnad 50 kr. Vikmyra
Skidstadion gratis dusch och omklädning.

Anmälan:		 Anmälan senast 28 april via länkat formulär >>
			
Efteranmälan fram till 1 timme innan start, dubbel startavgift. Betalas kontant vid starten.
Info och frågor: 		
Tärnaby Fjällhotell 0954-104 20, info@tarnabyfjallhotell.com
			
			
OBS! Allt deltagande sker på egen risk.
Köldgräns:		

-17 grader vid start/mål. Köldjour från 08:00 0954-104 20

Nummerlappar:		
			

Hämtas från 09:30 - 11.30 i Pub Gäutan på Tärnaby Fjällhotell. Obs! De som skall köra 6 		
km måste hämta ut sin nummerlapp senast kl 10.30.

Tävlingsledare:		

Simon Edmondson 073-810 37 10

VÄLKOMMEN!

		

