
MALMÖ FRISKSPORTKLUBB
inbjuder till

RULLSKIDTÄVLING
Bulltoftaloppet söndagen den 8 november 2015

Klasser:
HD 15–17 år  8 km (2 x 4)
HD 18–20 år  20 km (5 x 4)
HD 21 år  20 km (5 x 4)
HD 40 år  20 km (5 x 4)
HD  50 år  20 km (5 x 4)
HD 60 år  20 km (5 x 4)
HD  70 år  20 km (5 x 4)

H  motion (alla kör) 20 km (5 x 4)
D motion (alla kör) 12 km (3 x 4)

Samlingsplats:  Bulltofta motionscenter, P och omklädnad, Cederströmsgatan 6, Malmö.

Anmälan:  skall vara MFK tillhanda senast den 6 november via epost: info@gsmsweden.se   
 eller fax: 040–98 22 01. Uppge namn, födelseår, klass och klubb.

Anmälningsavgift:  H–D 15–17 år: 80 kr. — Övriga klasser: 150 kr. Avgiften insätts på Malmö FK:s   
 plusgiro: 24 76 91 – 9.

Efteranmälan: mot extra avgift på 50 kr som betalas kontant vid anmälan. — Anmälan emot-  
 tages fram till 1 timme före första start (som är kl. 10.00).

Första start: kl. 10.00. — Startgrupp består av 3 åkare. 1 minut mellan varje startgrupp.

Åkteknik: klassisk åkning.

Nummerlappar: avhämtas klubbvis vid startplatsen senast 30 minuter före start.

Tävlande: rullskidor. — OBS endast gummihjul motsvarande 2:or hos Swenor, Elpex och   
 Proski är godkända för klassisk åkstil med backspärr. Hjälm och glasögon är   
 obligatoriska. —Trafiklagstiftning gäller samt SSF:s tävlingsregler. Trafikvakter  
 är utplacerade vid vägkorsningar. Respektera deras tecken. Kom ihåg att du med 
 verkar på egen risk.

Bana: lätt kuperad cykelbana. — Vätskekontroll vid varvning.

Priser: Hederspriser till de främsta i tävlingsklasserna. I övriga klasser lottas priser ut till  
 dem som tagit sig i mål. 

Prisutdelning: Malmö OK:s klubbstuga, där även servering finns.

Tävlingsledare: Ingvar Karlsson tel.:  0706-49 76 08.

Upplysningar: Malmö Frisksportklubb telefonsvarare: 040–98 22 01.

Vi hälsar alla rullskidåkare välkomna till Bulltoftaloppet.

Malmö Frisksportklubb


