LÖPAR-PM
VÄLKOMMEN TILL SVERIGES GRÖNASTE LOPP!
I detta PM hittar du viktig information kring loppet.
Läs igenom det noggrannt för att undvika missförstånd.
Vid övriga frågor ber vi dig kontakta oss via e-post:
greenrun@mail.com eller genom att skicka ett direktmeddelande på Green Runs facebooksida. Lycka till!
TÄVLINGSDAG / STARTTID GOODIEBAG
Start och mål är på Tomelilla Golfklubb, torsdag den 19 juli kl 19.00.
Alla klasser (dam/herr – 4/9 km)
startar samtidigt, men ni som har
för avsikt att promenera banan
ombeds ställa er längre bak i fältet.

När du hämtar ut din nummerlapp
får du en goodiebag med innehåll från våra samarbetspartners.
OBS! Begränsat antal.

DRYCK & FÖRTÄRING

Vid målgången får deltagarna
NUMMERLAPPSUTDELNING frukt och vatten. På området finns
Du hämtar ut din nummerlapp på restaurang med möjlighet att köpa
Tomelilla GK:s kansli, tävlings- varm mat och mackor.
dagen kl 14–18. Kom helst före
klockan 17. Du kan också hämta BANAN
ut din nummerlapp på Kronans Överlag går loppet på gräs, men
Apotek i Ystad, klockan 16-18 tis- vissa delar av banan är små grusdagen den 17 juli och klockan 16- vägar. Underlaget är mjukt och
18 onsdagen den 18 juli. OBS! relativt jämnt. Den ungefärliga
Ingen nyanmälan i samband med bansträckningen hittar du i vår
nummerlappsutdelning i Ystad.
FAQ-sektion på www.greenrun.se.

EFTERANMÄLAN

ANLÄGGNINGENS LÄGE

Om det finns platser kvar går det Tomelilla Golfklubb ligger ett par kibra att anmäla sig på Tomelilla GK:s lometer söder om centrum. Adreskansli, på loppdagen klockan 14–17. sen är: Ullstorp, 273 94 Tomelilla.

PARKERINGSMÖJLIGHETER MEDALJER & PRISER
Det finns goda parkeringsmöjligheter vid golfklubben. Om du anländer med tåg eller buss eller bor
i Tomelilla promenerar eller cyklar
du med fördel till starten. Då får
du uppvärmningen på köpet samtidigt som du sparar lite på miljön.

Alla som deltar i Österlen Green
Run får en medalj för sin insats.
Segrarna i varje klass får ett unikt
fat tillverkat av Österlen-keramikern Annika Äikäs. Dessutom dukar vi upp ett digert prisbord med
fina produkter och upplevelser från
våra leverantörer och sponsorer.
Dessa priser lottas ut på startnumBARN I GREEN RUN?
ret så alla har lika stor chans att
Även barn kan vara med i Green
vinna. Utlottningen äger rum efter
Run, om någon vuxen springer/
loppet, omkring klockan 20.30.
går med dem och ansvarar för dem
under loppet. Barn är förstås också
välkomna att heja på sina föräld- ÖVERLÅTELSE
rar längs banan. Dessutom kom- Nej, av administrativa skäl är det
mer Grönis från Papricaklubben att inte möjligt att överlåta startplatser.
hålla i ett särskilt barnlopp kl 17!

OMKLÄDNING/DUSCH

TIDTAGNING & RESULTAT

NYHET! Vi använder tidtagning med
Möjlighet till ombyte finns på an- chip. En kort stund efter målgång
läggningen, men i begränsad om- kan du se din tid och placering på
fattning. Kom gärna ombytt och klar. internet. Resultatlistor läggs även
upp på www.greenrun.se samt på
loppets facebooksida efter loppet.
TÄNK PÅ MILJÖN
Vi värnar om miljön, och det gör
förstås du också. Släng muggar,
flaskor och skräp i de papperskorgar som finns utställda i anslutning till vätskekontrollerna.

ARRANGÖRER
Green Run arrangeras av Tomelilla Golfklubb och Run Your Life.
Hemsida: www.greenrun.se

Österlen Green Run vill rikta ett stort tack till
alla våra sponsorer och samarbetspartners.

