
 
Information till deltagare i premiärupplagan av Skärgårdsloppet. 

NUMMERLAPP & GOODIE BAG 
Intersport Västervik fredag 16.00-18.00 eller lördag 10.00-11.00. 
Nummerlappen ska bäras väl synlig fastsatt med nålar på bröstet. 

START 
Skärgårdsbåten Freden anländer 11.50 till Stenpiren inne i centrum (mitt emot 
målet). 11:50 är det incheckning på båten mot uppvisande av nummerlappen. 
Båten avgår ca 12.15 och anländer till Gränsö Slott 12.30. 
Starten sker 12.45! 

Det finns inga toaletter vid starten. Överdragskläder går att lämna vid starten 
och transporteras till målet av arrangören.  

BANA 
Banan markeras med röd/vit snitsel samt riktningspilar och km-markeringar. 

Delning av banan 
Var uppmärksamma efter ca 1,5 km där 9- & 15km delas. 9 km springer rakt 
fram medan 15 km svänger höger. Funktionärer finns på plats. 

ENERGI 
Två energistationer med vatten, sportdryck och energi finns längs med banan 
(en station för 9 km). Gel från Umara finns i Goodiebagen. 

TIDTAGNING 
Sker med race.se. Nummerlappen måste vara väl synlig vid målgång. 

TOALETTER 
Finns inne i centrum. EJ vid starten på Gränsö. 

PARKERING 
Använd ordinarie parkeringar i centrala Västervik. 

AFTER RUN PÅ GULDKANT 
På lördag erbjuds deltagare i Skärgårdsloppet specialmeny på restaurang 
Guldkant 17.00-19.00. Det blir mingel, eftersnack och en trevlig stund! 

VÄSTERVIK SWIMRUN 
Det pågår fler tävlingar under dagen, på vissa platser delar vi bana med 
swimrun, heja och peppa gärna varandra på vägen mot målet! 

TRAFIK 
Observera att de få gator som passeras inte är avstängda med anledning av tävlingen, 
och tävlande har inte företräde i trafiken. Löparna är alltså som vilka trafikanter som 
helst och det är mycket viktigt att noga se sig för när gator, trottoarer och cykelbanor 
korsas. Det kommer att finnas tävlingsfunktionärer på känsliga platser utmed 
bansträckningarna, deras uppgift är att varna löpare och andra trafikanter om farliga 
situationer uppstår. 

Deltagande sker på eget ansvar.  

 

Tider att ha koll på: 
Fredag 7 juni 
16.00-18.00  
Möjlighet att hämta nummerlappar på 
Intersport. Efteranmälan i mån av plats. 

Lördag 8 juni 
10.00-11.00  
Möjlighet att hämta nummerlappar på 
Intersport. Efteranmälan i mån av plats. 

11.50  
Incheckning på Stenpiren (mitt emot 
målet) där Freden avgår ifrån. Visa 
nummerlapp vid påstigning. 

12.15  
Freden avgår mot starten vid Gränsö 
Slott 

12.30  
Freden anländer till Gränsö Slott 

12.45 
Start Skärgårdsloppet 9 km och 15 km 

15.00 
Prisutdelning på stora scenen 

17.00-19.00  
After Run på restaurang Guldkant 
_________________________ 

Så här markeras bansträckningen: 

          Röd-vit snitselband och km-skyltar: 
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