Inspirerade av Barkley Maraton bjuder vi in till femte upplagan av

Lördagen den 26 november 2022
Ett bra långpass, en utmaning att besegra, en kul grej med kompisgänget,
chans att bli en ultralöpare, inspiration i höstmörkret…osv
En utmaning ser olika ut för olika personer därför har Tranan Höst Challenge ett lopp för alla:
Fun Run

– 1 varv

Gemensam start kl 11.00

Funrun 2.0 – 2 varv

Gemensam start kl 10.30

HalvMaran – 3 varv

Gemensam start kl 10.00

UltraMaran – 5 varv

Gemensam start kl 8.00

Ett varv är ca 7 km meter fågelvägen och består av 5 kontroller som ska passeras på vägen.
Alla löpare får en karta med kontroller utmärkta. Banan är inte snitslad, man använder
kartan för att orientera sig rätt. Kontrollpunkterna är tydliga och orienteringsmomentet är
mycket lätt. Den som behärskar orientering kan i vissa fall välja genare väg rakt genom
skogen, men det finns alltid en stig/väg runt.
För banor med flera varv så byter man håll vid varje varvning. För UltraMaran innebär det
också att när man varvar för sista gången så får loppets 1:a välja vilket håll den vill springa,
därefter skickas sedan löparna 1 och 1 åt olika håll.
Deltagaravgift: 300:-/person, Ungdomar upp till 16 år 150:-/person
Medlemmar i OK Tranan betalar 50:-/person
- Vatten och ”energi” vid varvning/mål
- Karta och lån av SI-pinne
- Dusch på Hagatorpet
- Soppa, smörgås, kaffe och kaka efter loppet
- Medalj till alla fullföljande
Anmälan via Eventor eller epost oktranan@outlook.com senast 20 november (anmäl ev
egen SI-pinne) Efteranmälan fram till 30 min. före första start på respektive bana + 100 kr.
OBS! Begränsat antal deltagare. Betalning kontant eller swish för icke klubbanslutna löpare.
Klubbfakturering i efterhand för anmälda i eventor.
PM och mer detaljerad info kommer att publiceras på www.oktranan.se veckan innan.
Tävlingsarena: Hagatorpets Friluftsgård i Tranemo.
Frågor och kontakt: Annika Johansson 070-6616851, Kristina Nilsson 073-3788851

Varmt välkomna till Tranemo och höstens
mest spännande utmaning!

