Skansenloppet 2019

När?
Var och hur långt?
För vem?

Onsdag den 8 maj 2019

OBS
för tredje året

Skansenloppet anpassas efter Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott och delas därför upp i två olika klasser per lopp:
Tävlingsklass: För de som deltar i loppet med tidtagning och placering
Motionsklass: För de som deltar i loppet utan tidtagning eller placering

Anmälan
senast 24 april

Nytt: Skriv in alla anmälningar via detta formulär senast 24 april: Här>>>
Ni kommer få bekräftelse av anmälan till angiven e-postadress
OBS Kontrollera att det angivits rätt information!
Ni har själv möjlighet att redigera eventuella felaktigheter
Kontakta info@fik.se om frågor

Anmälningsavgif

20 kr per anmäld elev för både tävlings- och motionsklass
OBS Vi fakturerar varje skola gemensamt i efterhand
Informera info@fik.se om skolans faktureringsadress

Nummerlappar

Hämtas gruppvis bakom Scoutgården en halvtimme innan start
Respektive lärare ansvarar för nummerlappsutdelning för sin klass/grupp
Vita nummerlappar för tävlingsklass och gula nummerlappar för motionsklass

Samling vid start

10 minuter innan start och insläpp till startplats 5 minuter innan start

Start i flera led

Av säkerhetsskäl genomförs starten i flera startled med ca 5 meters avstånd mellan leden.
Barnen i tävlingsklassen inleder och startar först. Därefter görs insläpp för motionsklassen,
som startar 4 minuter senare.
Det görs en bedömning från varje lärare att fördela barnen med avseende på snabbhet och
löpstyrka. Detta med avsikten att undvika olyckor när så många barn startar samtidigt!

Starttider

åk 3 flickor

9.30 tävling

9.34 motion

åk 3 pojkar

10.00 tävling

10.04 motion

åk 4 flickor

10.30 tävling

10.34 motion

åk 4 pojkar

11.00 tävling

11.04 motion

åk 5 flickor

11.30 tävling

11.34 motion

åk 5 pojkar

12.00 tävling

12.04 motion

Vid Scoutgården på Vallarna i Falkenberg, 2 km på motionsslingan
Alla 3-4-5-klasser i Falkenbergs kommun

Priser

Plakett till de tre främsta i varje lopp i tävlingsklasserna
Vandringspokal till bästa skola
Deltagarmedalj till samtliga som fullföljer, både i tävlings- och motionsklasserna

Info och resultat

Information och resultat för tävlingsklasserna läggs ut på FIK:s hemsida: www.fik.se
Ev. frågor: info@fik.se eller Birgit Nielsen tel. 0346 534 26 / 073 096 11 99

