S TOCKHOLMS VACKRASTE MILBANA

MAGNUS LADULÅSLOPPET
L ÖRDAGEN DEN 6 JULI 2019

V ÄLKOMMEN TILL DET ÅTTONDE M AGNUS L ADULÅSLOPPET
PÅ NATURSKÖNA VÄRLDSARVSÖN

A DELSÖ !

Ä VEN KORTARE LOPP FÖR BARN !
K LUBBMÄSTERSKAP FÖR A DELSÖ IF

L OPP & T IDER

Födelseår

Sträcka Starttid

2013 och senare
2010-2012
2006-2009
Fritt

500 m
1,6 km
1,6 km
10 km

13:00
12:27
12:25
14:00

B ANORNA
Banorna är kontrollmätta med mobiltelefon-GPS. Kilometerskyltar finns längs banorna.
På 10 km-banan är underlaget blandat med ca 4,5 km grusväg, 3,5 km stig/gräs och 2 km
asfalt. Den längre barnbanan är framförallt på stig med ett litet inslag av gräs. Den korta
barnbanan är i huvudsak på gräs.

10 KM - LOPPET

Både start och mål är i anslutning till Adelsövallen.
Starten är på vägen. Samling för start sker vid utmärkt plats, på festplatsen, senast 5
minuter innan start för gemensam promenad upp på vägen fram till startlinjen.
Målet är på Adelsövallen precis intill gravkullarna och ruinen av Magnus Ladulås Alsnö hus.
Utmed banan kommer tre vätskekontroller att finnas. Maxtid är 2,5 timmar.
Gång/promenad är tillåtet. Gående får använda stavar men måste då ställa sig längst bak vid
starten och visa hänsyn med stavarna under hela loppet.

1,6 KM - LOPPEN

Starten är på grusplanen mellan hembygdsgården och brandstationen. Samling för start sker
vid utmärkt plats vid Adelsövallen senast 15 minuter innan start för gemensam promenad
till starten.
Målet är på Adelsövallen.
Tidtagning kommer att ske men i den yngre 1,6 km-klassen kommer resultat endast att
presenteras i startnummerordning.

500 M - LOPPET
Både start och mål på Adelsövallen.
Samling för start sker vid startlinjen på Adelsövallen 5 minuter innan start.
Barn födda 2015 och senare måste springa med en vuxen. Det rekommenderas att även
äldre barn gör det.
Ingen tidtagning.

D ELTAGANDE
Deltagande sker på egen risk.

A VGIFTER
Sträcka

500 m
1,6 km
10 km

Avgift, föranmälan

Avgift, efteranmälan

Medlem i
Adelsö IF*

Övriga

Medlem i
Adelsö IF*

Övriga

0 kr
0 kr
100 kr

50 kr
50 kr
150 kr

50 kr
50 kr
150 kr

100 kr
100 kr
200 kr

* Barn och ungdomar upp till 18 år som är medlemmar i Munsö IF betalar samma avgift som om de vore
medlemmar i Adelsö IF.

I avgiften för 10 km ingår fika efter genomfört lopp. För 1,6 km och 500 m ingår glass efter
genomfört lopp.
Medlemmar i Adelsö IF, ange Adelsö IF som klubb i din anmälan för att få medlemspris på
anmälningsavgiften och för att deltaga i klubbmästerskapet! (Motsvarande gäller för barn
som är medlemmar i Munsö IF och vill ha medlemspris).

A NMÄLAN
Föranmälan till loppet görs här:
https://sv-se.invajo.com/event/adelsöif/magnusladulåsloppet2019
Föranmälan är öppen till och med den 30:e juni! Därefter endast efteranmälan mot förhöjd
avgift på tävlingsdagen.

E FTERANMÄLAN OCH NUMMERLAPPSUTDELNING
Efteranmälan kan göras på plats vid nummerlappsutdelningen fram till 1 timme innan
utsatt starttid mot en förhöjd avgift med 50 kr. Medlemskap i Adelsö IF kan lösas på plats.
Nummerlapp hämtas vid Adelsövallens fik tidigast en och en halv timme före första lopps
start och senast 1 timme innan utsatt starttid.
För att komma till Adelsö måste man åka färja. Eftersom Magnus Ladulåsloppet gör att
många kommer till Adelsö samtidigt påverkas färjans avgångstider så att den går i
oregelbunden trafik. Dessutom kan den färja man planerat att åka med bli full så att man
tvingas vänta på nästa. Se därför till att vara ute i god tid och ha stora tidsmarginaler.

D USCH OCH OMKLÄDNING
Möjlighet till dusch och omklädning finns i omklädningsrummen vid Adelsövallen.

T OALETTER
Toalett finns förutom i omklädningsrummen även vid festplatsen samt på baksidan av fiket
(mot parkeringen).
Toaletterna vid festplatsen ligger alldeles i anslutning till samlingsplatsen inför start i 10
km-loppet.

F IKA
Efter genomfört lopp får man i fiket mot uppvisande av nummerlapp fika (glass i
barnloppen). Fiket håller öppet under hela arrangemanget för den som vill köpa något före,
under eller efter loppet. Det kommer finnas möjlighet att köpa något matigare.

H ITTA HIT
För vägbeskrivning på Google Maps etc sök på Adelsö kyrka. Åker man kollektivt heter den
närmaste hållplatsen ”Hembygdsgården”. Därifrån är det ca 200 m promenad till
Adelsövallen.

P ARKERING
Parkeringsplatser finns vid Adelsövallen.

P RISER
Alla som fullföljer loppen får medalj. Det gäller både barnloppen och 10 km. I tillägg kommer
utlottade priser att finnas. Vinnare får sitt pris direkt vid målgång.

R ESULTAT
Resultatlista kommer att publiceras på www.adelsoif.se så snart som möjligt efter avslutad
tävling. Information och bilder från loppet kommer att finnas på Facebook: ”Magnus
Ladulåsloppet”.

Ö VRIGA FRÅGOR
Vid frågor maila magnusladulasloppet@adelsoif.se eller kontakta oss på Facebook: ”Magnus
Ladulåsloppet”!

F OTON
Bilderna i denna inbjudan/PM är tagna av Martin Menke, Mats Edelholm, Hanna Wikborg,
Hugo Hedberg, Tove Alm och Anders Rosenquist af Åkershult.

