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Välkommen till Krutmaran 2020. I år är det ett speciellt år med en pandemi som sätter 
regler för hur tävlingar och sammankomster ska genomföras. Detta har föranlett att vi 
tillsammans med förbundet och polisen har satt regler för hur tävlingar ska genomföras.  
 
Under loppet finns det två zoner.  
 
Tävlingsområdet: Innefattar banvallen där tävlingen genomförs. Max 50 personer får vistas 
här vilket innefattar funktionärer och aktiva. Banan som är kontrollmätt av förbundsmätare 
Per Månsson beskrivs här: https://krutmaran.blogspot.com 
Området utanför tävlingsområdet: Innefattar allt utanför banvallen där vi tävlar, sekretariat, 
parkering, med mera. Max 50 personer får vistas inom detta område. 
 
Deltagarens ansvar 
- Inte närvara utan stanna hemma om man upplever sjukdomssymptom eller är sjuk. Vara 
lyhörd för och följa myndigheternas rekommendationer. Detta innefattar bland annat 
symtom som hosta, snuva, halsont eller feber. 
- Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig. 
- Tänk på att hålla avstånd till varann. 
- Följa arrangörernas information och instruktioner och under deltagandet agera på ett sätt 
som underlättar för arrangören att genomföra en säker tävling.                                                    
- Res säkert, undvik resa med människor som du normalt sätt inte umgås med.  
 
Eventuella återbud 
Dessa skall meddelas till bg.nilensjo@springlfa.se senast kl. 18:00 dagen innan tävlingen. 
Om du vet att du inte kommer så får du gärna meddela detta ännu tidigare.  
 
Nummerlappar  
Du hämtar din nummerlapp vid sekretariatet vid respektive startområde. Startlistan med 
nummersättning kommer att finnas på denna sida från fredag och vid nummerlapparna. 
Platsen är obemannad, du tar din nummerlapp och säkerhetsnålar och beger dig sedan 
därifrån. Nummerlappen ska bäras på bröstet. 

Toaletter 
Finns i Örtofta på Folkets Hus.  

Parkering                      
Finns i anslutning till Örtofta Folkets Hus plus vid starten för halvmaran i Kävlinge, 
Fabriksgatan. Det går även att parkera mitt mellan orterna vid Krutmöllan, Krutmöllevägen 
34-13. Där finns 50 parkeringsplatser och ni är då mitt på 7 km sträckan mellan 
vändpunkterna.   
 
Uppvärmning 
Får ej ske inne på tävlingsområdet under tiden lopp pågår.  



Upprop                                                                                                                                                  
Sker 5 minuter innan start. 

Energi                       
Det kommer finnas vätska/energidryck och även bord där man kan placeras egen 
dryck/energi. Dessa bord finns vid vändpunkterna plus vid Krutmöllan.  

Banan                  
Banan beskrivs på hemsidan med bilder. Den är rakt och platt, en vändpunkt i ett 
bostadsområde vid ena vändplatsen, en annan vändpunkt runt en kona på cykelbanan. 
Observera - vid möten håller alla till höger 

Utpassering 
Efter avslutad tävling skall den aktive avlägsna sig från tävlingsområdet. Först när alla 
har passerat ut kan nästa startgrupp beträda tävlingsområdet. 
 
Publik 
Kommer tyvärr ej att kunna tillåtas inom de två zonerna. 
 
Omklädning 
Ingen omklädning är tillgänglig. 

Priser                                                                                                                                                            
På grund av Covid-19 så sker ingen prisutdelning. Alla deltagare får ett magasin Spring efter 
loppet. Arrangören planterar ett träd per deltagare i Vi-skogen.  

Resultat               
Kommer finnas på https://krutmaran.blogspot.com. Tider tas med elektroniska chip. 

Starttider                                            
Starten för maran sker i Örtofta, starten för halvmaran i Kävlinge. Målgång för alla i Örtofta.
                           

Kl.09:00 42 195 meter 

Kl.09:30 21 097 meter 

Kl.11:00 21 097,5 meter 

Övrig information                        
På hemsidan uppdaterar vi med eventuella nyheter och förändringar. Frågor, kontakta 
bg.nilensjo@springlfa.se   

 

Väl mött. 

 


