
PM FÖR 
PILGRIMSLOPPET 2019 
 
Start Söndagen den 21:a april kl 11.00 vid Pilgrimsparkeringen i 

Högvålen. 

Mål Lofsdalen Panorama.  
 

Anmälan 
 
 
Efteranmälan 
 
 
 

Sista ordinarie anmälningsdag fredag den 19 april. Därefter 
efteranmälan.  
 
Lördag: Karins sportbod kl 12-18,  
Söndag endast efteranmälan vid start kl 09:00-10:00, kontant eller 
swish-betalning. Max deltagarantal är 500 startande, anmäl er i god 
tid för att vara säker på startplats. 
 

Nummerlappar Lördag hämtas nummerlappar på Karins sportbod kl 12.00–18.00. 
Söndag vid startområdet kl 09:00-10:30. Arrangören 
rekommenderar alla som har möjlighet att hämta ut nummerlappen 
dagen innan för att slippa köbildning på söndag morgon.  
 

Startavgift 500:- betalas vid anmälan, anmälan är bindande, 
efteranmälningsavgift 600:- 

Transporter Buss från Sveg, Linsell och Lofsdalen kan bokas i samband med 
anmälan, senast tisdag 16:e april, därefter i mån av plats.  Kostnad 
ToR Sveg 250 :- ToR Linsell 200:- Lofsdalen-Högvålen 100:-Obs: 
Bussarna går endast till Högvålen på morgonen innan loppet, ej 
tillbaka till start efter Loppet. Buss går åter till Sveg efter 
prisutdelningen.  
 
Avgångstider:  
Sveg, träbjörnen – 07:30 
Linsell, bensinmacken - 8:00 
Lofsdalen Aktivitetshuset 8.30 
Lofsdalen, ICA -8:45 
Lofsdalen, Panorama – 09:00  
 

Dusch Dusch finns vid Lofsdalen camping. Skyttelbuss finns.  
 



Vätskekontroller 
 
Stavar 

Två stycken. Vatten och Umara sportdryck serveras.  
 
Swix reservstavar finns vid start och vätskekontrollerna 
 

Markeringar 
 
Överdragskläder 

Där så behövs, är det snitslat eller skyltat med PILGRIMSLOPPET. 
 
Medtag egen märkt väska eller säck och lämna den vid bussarna. 
Överdragskläderna transporteras till målområdet. Arrangören 
ansvarar inte för om något kommer bort eller blir stulet.  
 

Prisutdelning Alla får en minnesplakett vid målgång. De tre första i herr- resp. 
damklass erhåller särskilda priser. Priser utlottas bland deltagare som 
fullföljt loppet. Representation vid prisutdelningen krävs för att ha 
möjlighet till att vinna pris. Prisutdelning vid målet kl 14.00. 
 

Försäkring Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar resp. närvarar på 
egen risk. Arrangören fritar sig från all ersättningsskyldighet för vad 
som inträffar under eller i samband med tävlingen. 

Stil Klassisk. 
 

Övrigt Det rådande väderförhållandet avgör om loppet kan genomföras. 
Senast kl 10 på tävlingsdagen tar arrangörerna ställning till detta. 
Aktuell spårstatus se: www.lofsdalsspar.se 
För aktuell information, följ Pilgrimsloppet på facebook.  
 
 

 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL !! 
 

Lofsdalens Sportklubb  -  Lofsdalsspår ek förening  
 


