
 
       

 

 

PM 2018 

Information (PM) till er som går eller springer Risveden Terräng lördag 15 september 2018. 

Starten av tävling-, motion- och ungdomsklass går 12.00. Promenadklassen startar 12.10. 

Barnklasserna startar 11.00 och 11.15, Knatteloppet 12.30. Ultra startar 09.00. Kontrollera noga på 

hemsidan att du är anmäld i rätt klass. 

Startlista är publicerad på risvedenterrang.se och uppdateras löpande. Längden på årets bana är 

18,6 km. Anmälan görs på risvedenterrang.se till och med 14/9 24.00.  

Nummerlappar hämtas helst ut senast en timme före start. Följ anvisningar på Sjöviks IP.  

Det går också bra att hämta sin nummerlapp på Team Sportia i Lerum följande tider: Onsdag 12 

september 10-18 och torsdag 13 september 10-21, samt på Sjöviks IP fredag 14 september 13-18. 

Efteranmälan är möjlig. Endast Sjövik IP lördag 15 september. Priset är 450 kronor för tävling, 300 

kronor för promenad, 150 kronor för ungdom och barn samt 50 kronor för Knatte. Betalning via 

swish (123-5766944). Reservation för slutförsäljning. 

VIP-kväll på Team Sportia i Lerum torsdag 13 september mellan 18.00 och 21.00. Alla anmälda 

deltagare i Risveden Terräng erbjuds 25 procent på butikens hela sortiment. Under kvällen finns 

möjlighet att anmäla sig och hämta nummerlapp. Erbjudandena gäller även vän till anmäld deltagare. 

Det finns omklädnings- och duschmöjligheter i direkt anslutning till start- och målområdet vid Sjöviks 

IP. Omklädning sker i Östad skolas idrottshall från 08.00. Mängden varmvatten är begränsad. 

Sjöviks idrottsplats ligger längs länsväg 190 vid Östad skola. Avstånd från Göteborg är 38,6 km, från 

Alingsås 16,3 km och från Stockholm 441 km. Följ parkeringsanvisningar från länsväg 190. Karta hittas 

på webbplats under Kontakt. 

Parkering är gratis och sker i första hand på Sjöviks IP:s grusplan. Följ instruktioner från P-vakter. 

Vi tillhandahåller gratis effektförvaring för er som önskar.  

Organiserad uppvärmning erbjuds från 10.50 för barnklasser och 11.45 för tävlingsklass.  

Starten sker som tidigare vid mittpunkten på Sjöviks IP:s B-plan. Gäller även barnklasserna.  

Längs tävlingsbanan finns fyra vätskestationer (5 km, 7 km, 10 km, 14 km). Sportdrycken görs av 

Umara. Starten för ungdomsklass sker vid Skäfthults gård. Gemensam transport från Sjöviks IP 11.15. 



 
       

Speaker är som tidigare Mikael Johansson. Starter är Årets sjövikare Anna Ihrén. Kranskullor möter 

segrarna. 

Målpåse delas ut direkt efter målgång. Gratis massage erbjuds alla deltagare efter målgång. 

Resultat publiceras i anslutning till målgång via SMS och på anslagstavla samt i sin helhet på 

www.risvedenterrang.se. Separat tid tas vid Väggen.  

Priser delas ut till de tre främsta i såväl dam-, herr- som lagtävlingar, samt Väggen. Prisutdelning sker 

i målområdet i nära anslutning till målgång.  

Medalj delas ut till alla som går i mål. Alla deltagare blir fotograferade av Lerums fotoklubb efter 

målgång.  

Lagtävling: De tre bäst placerade löparna från respektive klubb/lag ingår automatiskt i lagtävlingen. 

De individuella placeringssiffrorna summeras och jämförs med övriga lag. Dam- och herrklass. Var 

noga med korrekt stavning på lagnamn.  

Sjukvård: Sjukvårdstält finns i anslutning till start- och målområdet. Deltagande sker på egen risk.  

Det är okej att ha kopplad hund på promenaden, inte på tävlingen. 

I start- och målområdet erbjuds försäljning av hamburgare, korv, sallader, fika och dricka. 

Icebug erbjuder möjlighet att testa skor under loppet. Finns i tält i start- och målområdet. 

Det finns hoppborg för barnen i start- och målområdet. 

Gratis buss från och till Göteborg. Samling vid Heden 09.45, återresa från Sjöviks IP 15.00. Stopp 

även vid Allum och Lerums station. Anmälan görs i samband med anmälan till loppet. Eventuell 

efteranmälan på info@risvedenterrang.se. Först till kvarn. 

Figursydd Risveden Terräng-tröja i ekologisk bomull finns till försäljning i tävlingsområdet. Dam- och 

herrstorlekar. Pris: 150 kronor.  
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