
PÅ SVENSKA 
Böle City Trail 19.9.2021  •  INFORMATION

START OCH MÅL 
Vikingborg ungdoms- och hembygdsförening (uf-hf), Bölevägen 150, 65610 Korsholm. 
+ Välkommen till fots eller med cykel till uf-hf. Plats för bilar med invakort finns, övriga parkeras vid skolcentrum. 

BILPARKERING
Mustasaaren Keskuskoulu, Skolvägen 8, 65610 Korsholm. Se kartan. 

PRELIMINÄR TIDTABELL* OCH STRÄCKOR  (* intervaller och startgrupper justeras om hälsoläget så kräver)
13.00– Nummerutdelning och servering 
14.00 Start: Minitrail 300 m
14.15 Start: 10,2 km 
14.20 Start: 6,6 km 
14.25 Start: 2 km och 1,5 km 

1,5 km-rutten lämpar sig även för barnvagnar och rullstol och kan kortas till 800 meter med bara en backe. Gångstavar är 
tillåtna. Se ruttkartorna (färsk terrängrapport kommer 14.9 samt på plats 19.9). Belöning och servering till och med 16.30.

ANMÄLAN 
Anmäl dig på förhand senast torsdagen den 16 september genom att fylla i vårt formulär och betala deltagaravgiften. 
Betala till Vikingborg uf-hf:s konto FI41 4970 27200 22676 och skriv namnen på alla som du anmäler i meddelandefältet. En 
lista på anmälda och inbetalda publiceras via vår hemsida senast 13.9 och uppdateras 17–18.9. 

KLASSER OCH AVGIFTER 
Minitrail 300 m Gratis 
1,5 km tidlös 5 € 
2 km damer/herrar/tidlös 10 € 
6,6 km damer/herrar/tidlös 10 € 
10,2 km damer/herrar/tidlös 10 € 
Familj (bor i samma hus) 20 € 

NUMMERVÄSTAR OCH BANMÄRKNING 
Alla deltagare bär nummerväst i samma färg som banmärkningen. Hämta din väst utanför lokalen. Färger: 

Minitrail Vit
1,5 km Grön
2 km Gul 
6,6 km Blå 
10,2 km Röd

Längs rutterna finns skyltar som visar hur många kilometer som återstår till mål. Returnera din väst då du är i mål. 

TIDTAGNING 
Du som valt tidtagning får tillsammans med nummervästen ett band som du fäster om vänster vrist. Returnera bandet till 
målfunktionärerna. Sluttiderna kan du studera på EQtimings resultatsida https://live.eqtiming.com/57999.

VÄTSKEKONTROLLER 
På 2, 6 och 10 km finns 1–3 bemannade vätskekontroller. Den sista ligger 100 meter från 1,5 km-rutten, vars deltagare 
också är välkomna på en mugg. 

FÖRSTA HJÄLP, WC OCH KLÄDFÖRVARING 
Första hjälp-personal finns vid Vikingborg uf-hf. Där finns också wc och möjlighet att förvara kläder och väskor. 

ANSVAR 
Alla deltar på eget ansvar och ansvarar själva för försäkring. Stanna hemma om du har förkylningssymtom. 

PRISER 
Alla belönas, bland annat med semla och saft eller kaffe efter målgång. Priser lottas ut bland alla anmälda. 

+ ÖPPEN BANA 20–26.9 
Banorna är skyltade och öppna för alla från måndag 20.9 till söndag 26.9. Då kan du parkera vid Vikingborg. På mangel-
huset finns en QR-kod som du skannar om du vill registrera din tid. Fyll i namn och telefonnummer i häftet i den röda 
motionslådan. Bland alla som betalar den frivilliga deltagaravgiften (5 €) till konto FI41 4970 27200 22676 lottar vi ut priser. 

FRÅGOR? 
Skriv till Mikael Nordman, e-post mikael.1.nordman(at)gmail.com. 

• Vi förbehåller oss rätten att lagra personuppgifter och fotografera deltagare och åskådare. Vi lämnar aldrig ut information till tredje part. Deltagarnas namn syns 
offentligt i anmälningslistan och resultatlistan via vår hemsida, där även bilder publiceras. Hör av dig till oss om du önskar annat. • Tack 

https://live.eqtiming.com/57999#result9



