
                                            

Rallarloppet  
40 km 

Södra Sveriges största skidfest! 
Ett riktigt långlopp 

KortRallarn 22 km 
Söndagen 31 januari 2016 

Åkstil:   Klassisk  

 Klass  Distans start/mål   

Rallarloppet H-21, D21  40 km Start Bottnaryds IP,mål Hallbystugan 

 H –motion, D-motion 40 km ”   

Kortrallarn H 17-20, D17-20 22 km Start Västra Jära, mål Hallbystugan 

 H-motion, D-motion 22 km ” 

  

Anmälan:              Skall göras via,idrottonline eller Rallarloppets hemsida senast 26/1 Anmälningsavgift skall betalas in direkt i 
samband med anmälan. Om man automatisk vill seeda sig för Vasaloppet genom sitt Vasalopps-id så skall man 
anmäla sig genom  idrottonline.  Anmälningsavgift betalas in via betalningsfunktion hemsidan eller,   
 bg 802-9019, eller swish till nr 1236345821. Betalning skall göras senast 26/1. Nummerlapp kan inte lämnas ut om 
betalning ej registrerats, då gäller efteranmälan. Det är åkaren själv som ansvarar för att anmälan och betalning är 
registrerad. 

Anmälningsavg:    Rallarloppet 400.-, Kortrallarn 250.- 

Efteranmälan Endast tävlingsdagen i form av direktanmälan vid resp startplats fram till en timma före start mot en förhöjd avgift 

om 200.- för Rallarloppet, 100.- för Kortrallarn. Vi tar betalkort och swish, men helst kontant betalning. 

Tävlingsklass eller motionsklass: För att åka i tävlingsklass måste du vara medlem i en registrerad skidklubb. Åkare i motionsklass 

kan ej seedas utan står i sista startleden, vilket kan vara en fördel om du vill åka utan stress. 

Seedning Vasaloppet: Rallarloppet är seedningsgrundande för Vasaloppet och KortRallarn för TjejVasan. 

Start:                Rallarloppet 11.00 gemensam start Bottnaryds IP. Kortrallarn 11.00 gemensam start Västra Jära.        

Ev snöbrist: Vid ev snöbrist kan loppet flyttas till Hallbystugans Konstsnöspår. Förutsatt att det finns minst 4 km varvbana. 

 Vid inställt lopp behåller arrangören 50.- av anmälningsavgiften. 

Transporter:      För Rallarloppet och Kortrallarn fraktas åkarnas persedlar från start till mål.  

 Busstransport  från Hallbystugan till V-Jära och Bottnaryd efter loppet. Kostnad 100.-, betalas kontant på bussen. 

Regler: Svenska Skidförbundets regler gäller. Åkare utan klubbtillhörighet får endast delta i motionsklass. 

 Allt deltagande på egen risk.  

Priser:  Penningpriser och fina hederspriser samt spurtpriser. Utlottade priser i motionsklasser. 

Långloppsserie:  Rallarloppet ingår i Smålands Skidförbunds långloppsserie  www.skidor.com/smaland 

Jönköpingsklassikern: Rallarloppet ingår i Jönköpingsklassikern  www.jonkopingsklassikern.se 

Servering o omklädning innan start: Bottnaryds IP och Hallbystugan 

Servering, omklädning och prisutdelning efter loppet:  Hallbystugan 

Upplysningar:   www.rallarloppet.se ,  facebook: https://www.facebook.com/Rallarloppen 

  E-post: info@rallarloppet.se 

 Vi svarar i första hand på frågor via e-post och frågeformulär på hemsidan. 

Välkommen till Bottnaryd, Hallbystugan                               

och en riktig skidfest!! 
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