Inbjudan till det 19:e KRONANLOPPET
Plats

Ormbergsstadion, Luleå

Tid

Gemensam start i tre led klockan 10.00, 12:e januari 2019

Teknik

Klassisk stil (Teknikkontroller kommer att finnas på spåret)

Klasser och
sträckor

40 km, Damer och Herrar, Seedningsgrundande för Vasaloppet
24 km, Damer och Herrar, Seedningsgrundande för Tjejvasan
8 km Motionslopp, öppet för alla, lättåkt terräng. Spårkarta finns på hemsida –
samma trevliga spår som alltid!

Resultatlista

Resultatlistan hittar på vår hemsida eller på www.skidresultat.se

Priser

Priser till de tre snabbaste åkarna i H/D 40 och till vinnaren i H/D 24.
Spurtpriser i H/D 40. Prisutdelningen kommer att ske vid målgången 20 minuter
efter bronsmedaljörens målgång i respektive klass. Presentkort lottas ut bland
alla åkare.

Anmälan

Anmälan ska göras via tävlingskalender på idrott online. Se vidare information på
Gjutarens hemsida www.luleagjutaren.se
Anmälan ska komma till handa senast den 9 januari 2019

Anmälningsavgift

24 km alt. 40 km 290 kr, motion 8 km 170 kronor
OBS! I samband med föranmälan måste anmälningsavgiften betalas in på
Luleå Gjutarens bg 748-97 01 eller via Swish 1234610119, annars räknas det
som efteranmälan. Vid betalning ange Kronan, åkarens namn, klubb och
distans.
Vid inställd tävling återbetalas 50 % av avgiften

Efteranmälan

24 km/40 km 360 kr, motion 8 km 190 kronor
Efteranmälan möjlig till kl.09.00 tävlingsdagen

Parkering

Begränsat med parkering, kom i tid. Samåk gärna

Nummerlappar

Hämtas på startplatsen från 07.30 tävlingsdagen

Köldgräns
Köldjour

-17 grader på stadion, köldjour från 05.00. Den aktuella temperaturen finns på
Luleå Gjutarens hemsida. Vid ändringar finns det uppdaterad information på
Gjutarens hemsida www.luleagjutaren.se
Arnold Gard 070-577 66 45
Löpande upplysningar på Kronanloppets Facebook sida eller på Luleå Gjutarens
hemsida. Vid frågor kontakta tävlingsledare Anders Johansson, 070-672 52 35
johansson.anders@telia.com

Upplysningar

Övrigt

Observera att det finns regler om stavlängd, en max längd som är 83 procent av
kroppslängden, med pjäxor på.

