
Välkommen till Sylvesterloppet i Helsingborg 31/12

Banan en snabb två varvs bana, dvs 2 x 5 km, start och mål vid Idrottens Hus, se karta 
och banprofil på http://springlfa.se/sylvesterloppet/ 
Banan är kontrollmätt av Per Månsson, Skånes friidrottsförbund.

Klasser Män 5 eller 10 km, Dam 5 eller 10 km  
Pojkar 5 km och Flickor 5 km (upp till 16 år)

NR-lappar skall bäras på bröstet. Nummerlappar hämtas vid startområdet 
från kl 08.30 på nyårsafton.

Starttid samtliga klasser startar kl 10.00.

Vätska kommer finnas vid varvningen efter 5 km och i målområdet.

Priser hederspriser till de bästa i varje klass, dessutom utlottade priser.
Prisutdelningen är klockan 11.15 vid start & målområdet

Efteranm. kan göras mellan 08.30 och 09.30 vid startområdet mot en avgift på 200 kr för 
vuxna och 100 kr för ungdomsklasserna.

Ombyte/WC anslutning till start & målområdet i begränsad omfattning. 

Resultat resultaten kommer finnas på hemsidan http://springlfa.se/sylvesterloppet/ 
kommer även anslås på anslagstavla vid målområdet.

Sjukvård sjukvårdspersonal finns i start och målområdet, dessutom har alla flaggvakter 
telefonkontakt med sjukvårdspersonalen.

Trafik vi har 10 flaggvakter längs banan, dessa kommer stoppa bilarna men ni har som 
löpare även ett eget ansvar att springa på trottoar där det finns alternativt på 
vägens vänstra del, dvs mot trafiken.

Parkering Det finns gott om parkeringsplatser bakom Olympia, infart Mejerigatan ca 600 m 
från startområdet.

Race Office finns i start och målområdet och har öppet 08.30 – 11.30.

Förvaring kläder kan förvaras i Race Office, markerar upp väskan med namn. 

Målgång vid målgången kommer det finnas banan och dricka. Målet stänger kl 11.30.

Kontakt mer info finns på hemsidan http://www.springlfa.se/sylvesterloppet 
Frågor besvaras via mail; sltopprestation@gmail.com eller via telefon till  
Sven Lindeberg 070-582 67 67.

Övrigt Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för 
uppkommen skada under loppet. Sjukvårdspersonal äger rätt att ta löpare från 
banan om så krävs.

Välkomna och lycka till önskar vi bakom Sylvesterloppet!
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