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Välkommen till Hörby Marknadslopp! 
 

Nummerlappar: Föranmälda löpare hämtar sina nummerlappar vid borden utanför 

Lågehallarna. Startnummer finns på starlistorna som är anslagna i 

anslutning till Lågehallarnas entre. 

 

Efteranmälan: Sker i Lågehallarnas entre från kl. 16:00 fram till start 

 3,4 km: 50 kronor  6,1 km och 12,6 km:  200 kronor 

 

Kvitto: De som önskar kvitto på avgiften säger till om detta vid betalning 

 

Lagtävling: Läs PM för lagkampen om regler för anmälan mm. 

 

Tidtagning: Tidtagning görs med ett chip av engångstyp som ska fästas i löparskon. 

 Observera att chipet måste vara rätt påsatt för att det ska fungera. 

 Instruktion medföljer chipet. Chipet fås tillsammans med nummerlappen. 

 Hjälp varandra genom att titta på skorna hos era medtävlande. 

 Vid fel påsatt chip så riskerar tiden att utebli från resultatlistan 

 

Start: Start sker från Lågehallarnas parkering i följande startgrupper. 

 

18:30 Marknadsloppet 12,6 km Tävlingsklasser  

 M, M22, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65  

 K, K22, K35, K40, K45, K50, K55 K60, K65 

 

18:40 Marknadsloppet 12,6 km 

 Motion Män och Motion Kvinnor 

 

 

18:50 Marknadsloppet 6,1 km Tävlingsklasser  

 M70 och äldre  

 K70 och äldre 

 

18:50 6,1 km Bil-Månsson Loppet 

 P14, P16, P18, F14, F16, F18, MMK,MKK  (motion män och kvinnor 

kort) 

 

19:00 3,4 km  CanCan loppet 

 P8, P10, P12, F8, F10, F12, GLL (Gå - Lunka - Löp) 

 

 

Mål: Målgång sker vid Folketshus  

 

Resultat: Anslås på resultattavla vid målområdet  

 

Omklädning: I Lågehallarna 

 

 



PM 

 

Prisutdelning: ca 20:00 vid tältet i målområdet 

 

 I huvudloppet, Marknadsloppet 12,6 km, delas det ut tre priser i klasserna 

M och K.  

 

 I klasserna F/P14-18, M/K22 och M/K35 och uppåt delas endast pris till 

segraren ut.  

 

 I F/P8 får samtliga deltagare pris och i klasserna F/P10-12 delas flera priser 

ut (anslås på resultatlistan efter start). 

 

 Vi börjar med de yngsta klasserna och slutar med de äldsta. I samband med 

detta får eventuella jubileumslöpare sina medaljer. 

 

 utlottade priser 

- 1 CanCan gunga från Hörby Bruk lottas ut till deltagarna i P 8-12 år 

- 1 CanCan gunga från Hörby Bruk lottas ut till deltagarna i F 8-12 år 

- 1 st presentkort från BilMånsson i BilMånssonloppet 6,1 km motion män 

- 1 st presentkort från BilMånsson i BilMånssonloppet 6,1 km motion kvinnor 

- 1 skottkärra från Hörby Bruk i Marknadsloppet 12,6 km motion Män 

- 1 skottkärra från Hörby Bruk i Marknadsloppet 12,6 km motion Kvinnor 

- 1 pris i lagkampen 

- 2 st resecheckar lottas ut bland samtliga deltagare (en till manlig deltagare 
och en till kvinnlig dito) 

- ett antal lottade hederspriser lottas ut bland samtliga deltagare 

 

 En lista över de som vunnit lottade priser kommer att anslås på 

resultatplanken och vid pristältet. De utlottade priserna kan avhämtas direkt 

efter målgång i pristältet mot uppvisande av sin nummerlapp. 

  

  

 För lottade priser gäller att nummerlapp medförs vid avhämtningen 

av priset. Icke avhämtade priser tillfaller arrangören efter den 31 juli 

 Priser skickas inte via post eller dylikt 

 

Års-stämpel: För de med löparpass kan stämpling ske vid start till 19:00 

 

Deltagande: Deltagarna ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig från ansvar för 

uppkommen skada under deltagandet. 

 

Frosta OK önskar er alla lycka till i loppet 
    


