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”Bara ett varv till...”

Inbjudan till Bôgda Backyard, lördag 17:e september 2022
Välkommen med din anmälan till fjärde upplagan av vårt sociala löparrangemang i
Askeslätt/Råda. Precis som tidigare är depån utomhus i tält och vi serverar vår smarriga
depåbuffé för alla löpare. Till årets lopp har vi skaffat ett större tält och kan därmed öppna
upp för ytterligare några startplatser.

Regler
1. Banan
Varvet mäter 6,7 km och löps moturs. Se karta och banbeskrivning nedan.
2. Starten
- Informationsmöte kl 09.40. Start kl 10.00. Exakt.
- Startfållan är markerad på garageuppfarten.
- Deltagarna måste vara i startfållan och starta direkt när startsignal ljuder.
- Varje varv startar på hel timme, dvs en timme efter föregående varv.
- Varselsignal avges vid -2 och -1 minut.
3. Vinnare, resultat och priser
- Den deltagare som sist genomför ett varv vinner Bôgda Backyard 2022.
- Varje varv måste fullbordas inom timmen, inklusive det sista varvet.
- Om ingen löpare kan fullborda fler varv än någon annan, finns ingen vinnare.
- Efter avbrutet lopp skall deltagare avge signal med tillhandahållen bryt-tuta i depån.
- Vinnaren tänder och behåller ljuslyktan. Övriga deltar i utlottningspriser.
4. Service
- Ingen yttre service är tillåten och man får inte lämna ett varv förrän det avslutats.
- Varje deltagare medför och ansvarar för egen utrustning, energiprodukter, vätska.
- Depån är belägen utomhus i tält med plats att sitta och förvara personlig utrustning.
- I depåtältet finns vatten, kaffe, fikabröd och godis framdukat, gratis för löparna
under hela loppet. I år har även publiken möjlighet att köpa fika i ett separat tält.
- Toalett/duschar finns tillgängligt under hela dagen, liksom mikro, kyl och ladduttag.

Banbeskrivning (preliminärt samma varv som tidigare)
-

Varvet mäter 6,7 km och löps moturs. GPX-fil och Stravasegment finns på hemsidan.
Banmarkering med röd/vita snitslar enl. info på startmötet.
Underlaget består av ca 200 meter asfalt och resten är grus, gräs eller stig.
Merparten av varvet går i täckt terräng och banans högsta punkt ligger halvvägs efter
en snäll stigning på ca 30 meter i etapper.
Mot slutet passeras Lantgården, en upplevelsegård med kafé, djur och lekplats. Löp
rakt över gårdsplanen, mellan boningshus och ladugård.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start/mål är på Lödkolvsvägen 12.
Varvet går via cykelbanan in på grusvägen (A), därefter parallellt med Ringleden.
Efter 800 m vänster (B) in på banvallen till milspåret, höger vid (C).
Följ till 3,3 km, vänster på grusvägen (D).
Följ grusvägen, vänster (E) in på milspåret, därefter första stigen höger vid 4,0 km (F).
Följ stigen, tvärs elljusspåret, tills den ansluter till motionsspåret och följ det till
vänster (G). Sväng höger i T-korset (H).
7. Korsa bilvägen och tag vänster på grusstigen (I).
8. Följ grusstigen bort till Lantgården, löp mellan boningshus och ladugård (J).
9. Tag vänster på stigen efter bilparkeringen (K) och följ till bilvägen.
10. Tag höger (L) och löp tillbaks till Lödkolvsvägen. Mål.
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Parkering
Av hänsyn till våra grannar och för att hålla gatan fri från hinder, ber vi deltagare att undvika
Lödkolvsvägen för parkering. Vi håller även vår garageuppfart fri från bilar.
Närmaste parkeringsplats är Råda Mosse Förskola, ca 500 m.

Att tänka på!
Þ Vädret kan vara oförutsägbart i september, ta med många och olika plagg, torra
ombyten och skor för att kunna byta flera gånger under dagen och natten.
Þ Efter tio fullföljda varv börjar det blir mörkt. Glöm inte pannlampan…
Þ Om man går i raskt tempo tar varvet ca 59 minuter. Se till att du har mat eller annan
energi snabbt gripbar i lämpligt format, så att du kan gå och äta samtidigt.
Þ Tag med laddare till mobil, klocka, pannlampa etc.
Þ När man själv är klar är det trevligt att stanna kvar och stötta de som fortsätter.
Þ Det är tillåtet att hjälpa och ta hjälp från andra deltagare, men inte från publik längs
banan. Depån är inte en del av banan.

Information och media
Utanför denna inbjudan och informationsmötet finns inga officiella regler om loppet. Om
loppet blir fulltecknat läggs ut information ut på vår hemsida:
www.bjornfredriksson.se/bogdabackyard
Följ oss för inspiration, uppsnack och bilder på Instagram @bogda_backyard
Tagga gärna dina Instagrambilder med #bôgdabackyard
Frågor innan loppet? Maila info@bjornfredriksson.se
Frågor under loppet? Ring 0732-304922

Anmälan
Anmälan sker genom att swisha anmälningsavgiften till Caroline Filipsson på nummer 0709107250. Skriv ditt/era namn på betalningen.
Anmälningsavgiften är 150 kr/person.
Sista anmälan 8:e september.
Vi har ett begränsat antal platser, säkra din startplats i tid.
Allt deltagande sker på egen risk.

Varmt välkommen till Rådaåsen i september. Och kom ihåg, man kan alltid löpa
ett varv till!
//Caroline & Björn

