HALLANDSLOPPET OCH WAPNÖRUNDAN 5 maj 2018
PM för deltagare
Arrangör CK Bure

Servicebilar med enklare cykelservice och första förband finns utmed banorna samt vid start och mål. Vid
behov av hjälp kontakta närmaste funktionär. Vid reparation ska reservdelar betalas. Tel till serviceman
070-3161150 gäller 5 maj.

Sekretariat finns vid starten på Galgberget.
Öppet den 14 maj kl 07.30 – ca 11.00

Brytande av loppet anmäls till funktionär alternativt till sekretariatet 0730-618948.

Omklädning på Actic Karlsbergsgatan 2A Öppet
Kl.07.30 – 16.00.
Bilparkering rekommenderas vid sjukhuset ( avgift)
Parkering är förbjuden kring start och mål.
Nummerlapp fästes på bröstet, väl synlig framifrån.
Överlåtelse av nummerlapp måste anmälas till sekretariatet för att försäkring skall gälla.

Olycksfalls- och ansvarsförsäkring har tecknats
hos försäkringsbolaget Folksam av Svenska Cykelförbundet som sanktionerat loppet. Vid ersättningsanspråk kontakta CK Bure.
Upplysningar info@ckbure.se
Tel. 076-8444888

Start vid utstiktstornet på Galgberget. Följ anvisningsskyltar från Actic.
Efteranmälan kan göras vid starten, mot en extra avgift av 100/km 100 kr, 36 km 70 kr ,11 km 60 kr (barn u.
12 år halv avgift) mellan kl 07.30 – 08.30 till långa
banan, mellan kl 08.30 – 09.15 till korta banan och
mellan kl 09.15 — 09.45 till Wapnörundan.

Start

Mål vid utsiktstornet på Galgberget. Utdelning av
plakett och medalj sker i anslutning till målgång.

Målet stänger kl 15.00.

100km

Vägvisning ombesörjes av funktionär eller med skyltning där tveksamhet av vägval kan råda.

100 km

Depåer Det finns dryck, bullar och bananer
Långa banan: efter 35 km, i Steninge och 78 km i
Slättåkra.
På korta banan efter 20 km i Harlplinge.
På Wapnörundan efter 5 km vid Vapnö gods.
Vid målet finns dryck och bullar och bananer.
CK Bure har även försäljning av hamburgare, varm korv
godis och kaffe vid målet.
Toaletter finns vid omklädningen, i depån i Slättåkra
samt vid målplats. Toalettvagn finns vid depån i Harplinge.
Depåer

