
FÖRETAGSTAFETTEN 20/01 - 2017 
PRAKTISK INFORMATION

ANMÄLAN:  Lagledaren anmäler laget på worldcupulricehamn.com

NUMMERLAPPAR:  Nummerlapparna skickas till lagledaren tillsammans med inträdesbiljetter och buffébiljett till Uppvärmningen. 
Nummerlappen får behållas av åkaren och behöver ej lämnas tillbaka.

STAFETTBANAN: På Lassalyckan. Banan är väl markerad och mäter ca 4 x 1,3 km. Klassisk åkstil.

VÄXLING: Sker genom ”ryggdunk”, inom markerat växlingsområde.

KLASSER: En gemensam mixklass.

START: Stafettstart kl. 18.00 vid startfältet på Lassalyckan. Första sträckans åkare ska vara på plats i startfållan kl. 17.50. 
Ingen lottad startordning. Stadion öppnar kl. 17.30 för stafettuppvärmning för de tävlande.

Endast tävlande får vara inne på stadion. Efter avverkad sträcka vill vi att man lämnar stadion och går till läktarplats.

VALLNING AV SKIDOR: Vi rekommenderar att valla skidorna före ankomst till Lassalyckan eftersom det kommer att vara mycket 
begränsad tillgång till vallalokaler på tävlingsarenan. Möjlighet till hjälp med vallning finns på Team Sportia i Ulricehamn.  
Var ute i god tid med beställning av vallaservice. 

MÅLGÅNG: Målgång sker i World Cup målet. Efter målgång går deltagarna ut på stadion igen och ner till start och växlingszon. 
Se upp för övriga deltagare.

PUBLIK: All publik och hejarklack hänvisas till läktarna. Endast tävlande och funktionärer på innerplan!

SJUKVÅRD: Finns på plats. Kontakta tävlingsledning vid behov.

TÄVLINGSLEDARE: Göran Johansson

BILJETTER: Inträdesbiljetter och buffébiljetter till Uppvärmningen får ni i utskicket med nummerlappar.

UPPVÄRMNINGEN: Kl 18.30 drar Uppvärminngen igång i Fotbollshallen på Lassalyckan.  Här bjuds på underhållning och 
middagsbuffé för alla som önskar värma upp inför Världskupphelgen. Entré inkl. buffé ingår för alla stafettdelatagare. 
För biljetter till er som inte tävlar i stafetten: http://worldcupulricehamn.com/sv/foretagsstafetten.

PARKERING: Parkering vid Tingsholmsgymnasiet. Inga fordon är tillåtna på Lassalyckan under tävlingshelgen

OMKLÄDNINGSRUM/DUSCH: I ishallens omklädningsrum. Gå in i ingången vid fotbollshallen. 
Lämna skidor, stora väskor och annan utrustning i bilarna innan Uppvärmningen. 

PRISUTDELNING: Sker ca kl. 21.00 på Uppvärmningen.




