
BYALAGS  

Söndag 23 augusti 2020 

Inbjudan  
 

 

Tävlingsinformation 

Tävlingsform Budkavle med tre sträckor (vit, lila och svart). 

Tävlingsplats Bjursås kommun, samlingsplatsen kommer att offentliggöras 22 augusti 

Anmälan 

Anmälan Anmälan sker via mail till Johan Hallgren (johan.e.hallgren@gmail.com). 

Anmäl hela lag eller enskilda löpare, senast den 18 augusti. 

Avgifter • Startavgift ungdom, 0 kr. 

• Startavgift vuxen (från 17 år), 0 kr.  

• Startavgift elit, 0 kr. 

• Hyrbricka 0:- 

• Efteranmälan: 100% tillägg på anmälningsavgiften 

Arena 

Avstånd Parkering – Arenan: 0-200 m 

Arenaservice Toaletter utomhus (ta med eget papper). 

Dusch, medtag eget tvättvatten.  

Endast servering i form av egen termos. 

Tävlingsinformation 

Tävlingsinformation Gemensam start ca 10:15. 

Växling genom att kartan lämnas till utgående löpare. 

Omstart på sträcka 2 och 3 vid behov. 

Nummerlappar kan förekomma. 

Karta  

• Rekognoserad och ritad. 

• Ekvidistans 5 m.  

Maxtid: 2 timmar på alla sträckor 

Kontroller markeras med orange/vita skärmar.  

Skuggning är tillåten på första sträckan. 

  

mailto:johan.e.hallgren@gmail.com


Banlängder  Sträcka Svårighet Längd 

1 Vit 2.0 km 

2 Lila 3.2 km 

3 Svart 4.8 km 
 

Terrängbeskrivning  Terrängtyp: På sträcka 1 är det normal skogsmark med höjder, stigar och 

inägor.  

På sträckorna 2-3, finns den inslag av kuperad vildmark men det kan även 

förekomma normal skogsmark där det till och med finns en del stigar och 

inägor. Det kan finns hyggen och säkerligen områden med större 

detaljrikedom. Detaljerna består av höjder och sänkor, stenar, branter och 

sankmarker. 

Framkomlighet: På sträcka 1 är det mest stigar med god framkomlighet.  

På sträcka 2-3 är det barrskog i varierande ålder med ett mindre inslag av 

hyggen. Framkomlighet är god men det är tung löpning i blåbärsriset.  

Priser Ja 

Tävlingsorganisation 

Tävlingsledare  

 

Johan Hallgren, 070-200 41 01, johan.e.hallgren@gmail.com 

 

Tävlingskontrollant 

Bankontrollant 

Malin Hallgren, 070-690 33 58, malin.hallgren@gmail.com 

Lisa Hallgren, 072-564 93 19, lisa.johanna.hallgren@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och så ett tack till våra sponsorer! 

 

 

BJURSÅS • GRYCKSBO 
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