
   
  

 

 

Tyvärr ställer pandemin till det lite för såväl er som för oss. Följande åtgärder hoppas vi ni accepterar  

för att vi skall få ett smittsäkert Stråkenlopp. Framför allt, kom utan förkylningssymptom, håll  

avstånd till varandra innan och efter loppet. Vi kan tyvärr inte erbjuda dusch eller omklädning i år  

och nummerlappsutdelningen är modell självservering.  
 

Tävlingsplats:  MSOK-stugan. Skyltat o snitslat från södra infarten vid VIP-rondellen.  

 

Nummerlappar: Vid MSOK-stugan. Leta upp dit namn och nummer på startlistan utanför expeditionen, ta din 

nummerlapp som hänger på väggen. Expeditionen öppnar kl. 08.00. 

Nummerlappen skall fästas väl synlig på bröstet. Ev. klassändring tävlingsdagen: 100:- 
 

 

Omklädning/dusch:  Finns som sagt inget i år. Kom ombytt och ta med torra kläder för ombyte efteråt. 

 

Värdesaker: Lås in dessa i din bil. Vi vaktar dock så gott vi kan.  

 

Toaletter:   Finns i toavagn bakom klubbstugan. Dessutom finns på klubbstugans baksida såväl torrtoa som 

WC. I omklädningsrummen finns även toa för såväl damer som herrar.  

 

Seedning: Led 1 röd väst eller röd märkning på nummerlappen. Damer Blå väst eller röd markering. 

Led 2 blå märkning på nummerlappen  

 Led 3 grön märkning på nummerlappen 

Led 4 alla övriga i H/D 21 

 Led 5 alla övriga tävlingsklasser (H/D 40, 50, 60,70) 

Motionsklasserna står bakom led 5. Särskild markering i snön 

                            

Vallaservice: I förrådsbyggnaden vid klubbstugan mellan kl. 08.30 -10.00. Endast fästvallning: 250: -   

Kom med rengjorda skidor med märkta vallazoner & jämna pengar alt. swish. Vallaservice 

finns även utmed banan under loppet. 

 
 

Testning / uppvärmning: Det är OK att använda tävlingsbanans fram till kl. 10.50. Visa hänsyn runt varvningsområdet, där             

barnens Stråkenlopp pågår mellan kl. 10.00. – ca. 10.45. Ingen åkning på målområdet. 
                                                           

Start samtliga klasser:  Kl. 11.00.  Gå in i rätt fålla. Se ang. seedning ovan. Fel fålla innebär uteslutning.  

 

Stil: Klassiskt. Inga skejtskär. Brott mot regeln riskerar diskvalifikation. Kontroller finns. 
 
 

 

Banan:  Banan är 3,7 km. Banan åkes 11 resp. 6 varv.  Till detta kommer ett extra långt första varv.  

 2 spår hela vägen samt packade ytor mellan och bredvid spåren.  

OBS. Det är upp till åkaren att hålla reda på antal åkta varv.  

 

Omkörning: Höger spår = Snabbgående spår 

 

Reservstavar: Ett begränsat antal lånestavar finns att tillgå. ca. 500 m efter start samt under loppet på samma 

ställe under loppets gång.  Vill du vara säker på att ha reservstavar i rätt längd och kvalité så ta 

gärna med ett extra par och ställ upp utmed banan. Lånade stavar återlämnas där du fick dom 

Ej återlämnad stav faktureras med 1000:- 
 
 

 

Vätskekontroller/värna miljön Vid varvning fr.o.m. varv 2. Enervit sportdryck, vatten, bullar. Kaffe och Coca-kola på loppets 

senare del. Tänk på miljön! Absolut förbjudet att slänga gelpåsar etc. på annan plats än i soppåsar 

vid vätskekontrollen. Om så sker riskerar du att diskvalificeras. Med hänsyn till pandemin så 

rekommenderar vi er som har egna drickabälten att använda dessa. Kan givetvis fyllas på vid 

vätskekontrollen. 
 

Efter målgång:  Du bjuds på hamburgare, dricka och Ryforskola. Behåll nummerlappen som ett minne och ta 

emot en ”minnesgåva” från det 18:e Stråkenloppet. OBS. Håll avstånd i ev. Hamburgerkö. 
 

Maxtid: Åkare vilka ej passerat ut på sista varvet kl. 16.00 måste tyvärr avbryta tävlingen.  
 

 

Ev. brutet lopp: Särskild fålla vid vätskekontrollen. Meddela funktionär.  
 
 

 

Resultat:  Visas via TV-skärm i klubbstugans fönster i vid ceremoniplatsen samt på live.skidor.se samt på 

vår hemsida www.strakenloppet.se tillsammans med bilder från dagens lopp. 

 

Webb-TV:  Du vet väl att hela loppet direktsänds via vår hemsida? Tipsa gärna nära o kära och se dig själv 

efteråt. 

 
 

Priser/utdelning: Kl. 13.30.  H 21. 10 priser. Kl. 14.00. D 21. 3 priser. Kl. 14.30. resterande klasser, 3 priser. 

Motionsklassen: Lottade priser. Se på skylt i anslutning målfållan och ceremoniplatsen om 

du vunnit. Om så är fallet har du pris att hämta där.  
 
 

PM     Välkomna till 18:e Stråkenloppet ! 

http://www.msok.nu/

