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Fjällvindenterrängen 2018
Tärna IK Fjällvinden bjuder in till Fjällvindenterrängen 2018, en klassisk 
terränglöpartävling i fjällmiljö. Gå, jogga eller spring mellan Laisaliden och Hemavan. 

Datum och tid: Lördag 25 augusti 2018

Starttid:  12.30 för juniorklasser, damklass, herrklass och veteranklass. 
   Nummerlappar fås vid starten.

Start:   Laisaliden, vid parkeringen nedanför Laisalidens Fjällhotell. 

Buss till start:  Tänk på miljön! Buss från Hemavan (Centrumhusets parkering) till starten vid 
   Laisaliden avgår kl. 11.00 från Centrumhusets parkering. Resan tar ca 20 minuter  
   och kostar 100 kr. Kontant betalning eller betalning med Swish på bussen.

Mål:    Hemavan, mitt emot Stockstugan. 

Bana och klasser: ca 10 km Laisaliden – Hemavan
  
   • Juniorklass dam/herr (upp till och med 20 år). Rekommendation minimiålder för  
      deltagande i tävlingen: 15 år (du bör vara född senast 2002). 
   • Damklass
   • Herrklass
   • Veteranklass D/H 60 och uppåt.

Anmälan:  Senast 22 augusti klockan 12.00.  Uppge namn, klubb och klass (om du inte tävlar  
   för någon klubb, ange var du kommer ifrån).   

Startavgift:  Startavgift 300 kr inklusive obligatoriskt chip för tidtagning. Vid anmälan skall 
   startavgift erläggas till vårt bankgiro, swish alt IBAN. Ta med ett kvitto om du 
   registrerat din anm/betalning sent. 
   
   Efteranmälan sker på start till en kostnad av 500 kr, senast kl 11.00 tävlingsdagen.  
   Betalas kontant eller via swish.
   
   Bankgiro: 135-5429
   Swish: 123 137 58 49
   IBAN-nr: SE24 8000 0842 0251 3236 6005 
   SWIFT: SWEDSESS   

Dusch/omklädning: Hemavans Fjällcenter sponsrar med möjlighet till dusch och omklädning på 
   simhallen. Det finns möjlighet att lämna en väska med ombyte till arrangören vid  
   starten för vidare transport till målområdet.

Priser Fjällvindenterrängen: Plaketter till alla. 
     Pallpriser till tävlingsklasserna.
     Prisutdelning ca 14.30.

OBS! Allt deltagande sker på egen risk. 
Om du måste bryta ditt lopp skall du kontakta en 
funktionär och meddela detta. 

Arrangör: Tärna IK Fjällvinden. 
VÄLKOMMEN!
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