Information
Nu är det inte långt kvar till Sandsjöbacka Trail 2018!
Här kommer en hel del viktig information kring ditt lopp.
I januari kommer ett kortare PM på mail och i ditt startkuvert
kommer det även att finnas ett tryckt PM - perfekt att ha med
sig på loppdagen för att ha full koll på allt.
VÅR VISION
Vi startade Sandsjöbacka Trail för att vi vill visa hur vackert det kan
vara att starta i Kungsbacka precis innan gryningen och springa genom
Sandsjöbackareservatet och Änggårdsbergen till Göteborg.
Vi vill att loppet ska kännas anspråkslöst och jordnära men ändå
professionellt. Kladdkaka och glada funktionärer på ett fåtal
energistationer – däremellan den säregna blandningen av vacker natur
och kamp mot elementen som det innebär att springa i vinterterräng.
Vi vill också ha en välkomnande atmosfär vid målgång – du ska känna att
du har kommit fram!

STARTKUVERT
Ditt startkuvert innehåller
bland annat chipad
nummerlapp, ett kortare PM
och karta. GPS-enhet lånas ut i
samband med start till dig som
som springer 25, 82km eller
trippel.
HÄMTA NUMMERLAPP
Om du kan rekommenderar vi
att du hämtar ut ditt startkuvert
vid något av våra tillfällen för
nummerlappsutdelning. Tid
och plats för dessa hittar du
under hålltider.
Om du inte har möjlighet att
hämta ut nummerlapp i förväg
kan du hämta ditt startkuvert
vid starten från 90 minuter
innan start
Boende
Om vill övernatta nära start
eller mål har vi listat ett par
olika boenden med bra läge på
vår hemsida ”Info ->Boende”.
I samarbete med Gothia
Towers kan vi också erbjuda
ett kanonfint boende
till specialpris. Använd
bokningslänk vår hemsida för
att ta del av erbjudandet
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Regler och säkerhet
Sandsjöbacka Trail är ett motionslopp – syftet med loppet
är att fler ska få uppleva det naturliga sätt att transportera
sig som det innebär att springa i naturen i allmänhet, och
på Sandsjöbackas vinterstigar i synnerhet. Men att springa fort
är också en genuin lycka för många och man kan uppleva ett
välbefinnande i att mäta sin prestation i termer av tid och
i jämförelse med andra, därför har vi också tidtagning och
resultatlistor. Reglerna nedan ska följas - de finns till för att
ingen ska tumma på säkerheten.
TÄNK PÅ DETTA
• Deltagande sker på egen risk.
• Var försiktig vid de vägkorsningar som finns - ordinarie trafikregler
gäller. Använd klädsel som syns bra i trafiken!
• Det är självklart och obligatoriskt att vid behov, hjälpa andra löpare.
• Kontakta oss alltid snarast möjligt om du bryter eller lämnar banan
(telefonnummer finner du i detta PM samt på karta och nummerlapp).
Om du inte meddelar att du brutit och vi måste göra eftersökningar
debiteras du kostnaden för detta.
• Det finns ett antal bilar som transporterar löpare som är tvungna att
bryta till mål. Ta dig till närmsta depå om du kan annars ring numret
på din karta/nummerlapp.
• Eventuella naturbehov som behöver uträttas utefter banan görs på väl
undanskymd plats i icke tätbebyggt område och täcks över.
• Telefonnummer till organisationen finns på karta och nummerlapp.

TELEFONNUMMER
Om du bryter måste du
meddela detta på något
av nedan nummer, finns
wäven på nummerlapp och
karta. Lägg in numren i din
mobiltelefon innan loppet.
Arrangör: 0707-498 559
Banchef: 0761-140 984
Transport: 0703 - 893 688
Kommer du ikapp en löpare
med allvarliga problem är det
en självklarhet och obligatoriskt att hjälpa till.
Vid allvarlig skada ring 112
För er säkerhet och för att
kunna bistå med enklare
sjukvård samarbetar vi med
Livtjänst.

NEDSKRÄPNING

Foto: Christer Hedberg
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Alla former av nedskräpning
är strikt förbjudet. Medveten
nedskräpning medför
diskvalifikation.
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Utrustning
Den obligatoriska utrustningen är för din säkerhet - en varm löpare som måste gå eller är låg på
energi kan snabbt bli kall och drabbas av livshotande nedkylning. Du ska kunna klara dig minst
en timme själv om du tvingas sluta springa. Nedan obligatoriska utrustning skall kunna visas
upp under hela loppet (slumpvisa kontroller genomförs vid målgång). Angiven mängd vätska ska
medföras vid start – behållare för motsvarande mängd ska kunna uppvisas vid kontroll.
Väskservice (alla distanser)
Vi transporterar en liten väska med ombyte etc från
respektive start till måltältet på Slottsskogsvallen.
Märk väskan med avsedd nummerlapp och lämna
på anvisad plats innan start.
Dropbag (endast 82 km)
Vid starten på Tjolöholms Slott kan du som springer
82 km även lämna en liten väska med personliga saker
som vi transporterar till depån i Lindome och därefter
vidare till Slottsskogsvallen. Välj en vattentät väska du
lätt känner igen.
Obligatorisk utrustning 82 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 30 km (min 0,2 l)
• Energi (minst 250 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda
• Visselpipa
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• GPS-enhet (lånas ut vid start)
• Pannlampa (Gryning ca kl 8, ca 2 tim brinntid
behövs på morgonen. Det blir mörkt ca 16:30
Dropbag (endast 82 km)
Vid starten på Tjolöholms Slott kan du som springer
82 km även lämna en liten väska med personliga saker
som vi transporterar till depån i Lindome och därefter
vidare till Slottsskogsvallen. Välj en vattentät väska du
lätt känner igen.
Obligatorisk utrustning 44 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 15–20 km. (minst 0,15 l)
• Energi (minst 200 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda
• Visselpipa
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• GPS-enhet (lånas ut vid start, endast trippel)
• Pannlampa (Gryning ca kl 8)
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Obligatorisk utrustning 30 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 15–20 km. (minst 0,15 l)
• Energi (minst 200 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda
• Visselpipa
• Mobiltelefon
• GPS-enhet (lånas ut vid start, endast trippel)
Obligatorisk utrustning 25 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 10–15 km. (minst 0,10 l)
• Energi (minst 150 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda.
• Visselpipa
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• GPS-enhet (lånas ut vid start)
• Pannlampa
Obligatorisk utrustning 22 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Extra skaljacka, torr tröja eller räddningsfilt.
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• GPS-enhet (lånas ut vid start, endast trippel)
Obligatorisk utrustning 12 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Mobiltelefon
Håll vätskan flytande i kyla
Starta med varm vätska. Försök få in ryggsäcken
under jackan så att den värms av kroppsvärmen. På
vätskeblåsa är det slang och ventil som är problemet
- för att skydda dessa mot kyla är det bra om man
isolerar dessa med tex neopren. Man kan också
blåsa tillbaka vätskan från slangen till påsen.
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Bana och tidtagning
Banan går genom flera naturreservat - tänk på att vara rädd om vår gemensamma frihet att
vistas i skog och mark. Absolut nolltolerans mot nedskräpning råder. Glöm inte att lyfta blicken
från rötterna emellanåt och njuta av de vackra miljöerna.
BANAN OCH TIDTAGNING

MELLANTIDER

Banorna är snitslade från start fram till ledsystemet, därefter följer ni de

Mellantider tas vid Sisjön
alla dagar och utöver detta
även vid Kyrkobyn Dala och
Spårhagavägen på lördagen.

leder som anvisas på kartan. Det finns viss stödmarkering i terrängen för
att hjälpa er följa rätt led, exempelvis vid ledbyten och vid svårnavigerade
svängar. Detta skall räcka för att följa banan men det är viktigt att hålla
koll på var man är på kartan om man missar en korsning. När man
sprungit i flera timmar på stigar kan det vara lätt att sänka blicken och
fokusera på stigen i stället för att hålla blicken högt och spana efter
snitslar. Skulle olyckan vara framme kan det också vara bra att veta hur
man tar sig till närmaste väg.

TÄNK PÅ

DEPÅER OCH MAXTIDER

• Ej återlämnad GPS-enhet
debiteras deltagaren med
1300 kronor.

I samtliga depåer finns det något att äta, varmt att dricka, vatten och
Umara sportdryck att dricka eller fylla på med. Utöver detta kommer vi
att ha den berömda kladdkakan i Sisjön. Egen support/dryck/mat skall
placeras i samband med befintliga depåer.

• En mobiltelefon laddas
snabbt ur – speciellt om det
är kallt ute. Ta med extra
batteri och/eller telefon.

Fredag (25 km):
• Sisjön (15 km) stänger 20:00 (Maxtid 2 tim)
• Målet stänger 22:00 (Maxtid 4 tim)
Lördag (12/30/44 km):
• Kyrkobyn-Dala (–/–/11 km) stänger 9:00 (Maxtid –/–/2 tim)
• Spårhagavägen (–/8/22 km) stänger 13:00 (Maxtid –/2/6 tim)
• Sisjön (–/19/33 km) stänger 15:00 (Maxtid –/4/8 tim)
• Slåttervallsgatan, endast 12K (6 km) stänger 15.00 (Maxtid 1 tim)
• Målet stänger 17:00 (Maxtid 3/6/10 tim)

LIVE GPS-SPÅRNING
För 25, 82 km och tripplar
ingår GPS-spårning. Följ
löparna online eller i appen.
Mer info på tractrac.com

Söndag (22/82 km):
• Iglakärr (–/25km) stänger 11:00 (Maxtid –/5 tim)
• Lindome (–/40 km) stänger 13.00 (Maxtid –/7 tim)
• Kyrkobyn-Dala (–/50 km) stänger 15.00 (Maxtid –/9 tim)
• Spårhagavägen (–/60 km) stänger 17.00 (Maxtid –/11 tim)
• Sisjön (11/72 km) stänger 19:00 (Maxtid 9/13 tim)
• Målet stänger kl 22.00 (Maxtid 12/16 tim)
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Start
Vi har valt startplatser och tider så att det går att ta sig till start med kollektivtrafik.
Undantaget är start för 30 och 82 km där vi istället ordnar med egen busstransfer.
SERVICE VID START
Vid de olika startplatserna hittar du alltid
nummerlapp, toalett eller bajamaja och dricksvatten.

Åka bil:
Fåtal parkeringar finns vid scoutstugan, välj hellre
kollektivtrafik eller se till att bli skjutsad.

25 KM – LINDÅS

82 KM – TJOLÖHOLM

Starten är förlagd till Lindåsskolan, 500 meter norr
om knutpunkten Snipen/Lindås.

Starten är vid Tjolöholms slott. Nummerlapps- och
GPS utdelning sker i manegen på Tjolöholm.

Åka kollektivt:
Starten är utanför Lindåsskolan. Till hållplats
Snipen åker du Blå Express från centralen eller
Marklandsgatan. Kommer du med Rosa express
ligger hållplatsen innan Snipen, Västra Lindås precis
vid Lindåsskolan.

Transfer från Göteborg:
Busstransfer söndag morgon ingår i anmälan. Buss
avgår från Liseberg Södra parkering.

Åka bil:
Det finns en pendelparkering vid Lindomevägen,
500 meter från starten.
30 KM – SANDSJÖBACKA
Starten för 30k är förlagd till Sandsjöbacka rastplats,
på västra sidan om E6.
Transfer från Göteborg:
Busstransfer lördag morgon ingår i anmälan. Buss
avgår från Liseberg Södra parkering.
Åka bil:
Endast ett fåtal tidsbegränsade p-platser på
Sandsjöbackamotets rastplats. Vi rekommenderar
inte att du lämnar bilen där.
44 KM – KUNGSBACKA
Starten är förlagd utanför Nordic Wellness
Kungsbacka City.
Åka kollektivt:
Starten vid Lindens torg i Kungsbacka 400 meter
från Kungsbacka Station dit du kommer med tåg.
Åka bil:
Ett litet antal avgiftsbelagda p-platser på Lindens
Torg. 50 meter bort finns dock fler och billigare.

Åka bil:
Avgiftsbelagd parkering finns på Tjolöholms Slott
22 KM – KÅLLERED
Starten är förlagd nära korsningen Labackavägen/
Ekenleden
Åka kollektivt:
Starten ligger ca 400 meters promenad från Kållereds
station där Kungsbackapendeln stannar.
Åka bil:
Det finns gott om parkeringsplatser vid
shoppingcentret öster om Ekenleden.
MÅL – SLOTTSSKOGSVALLEN
Åka kollektivt:
Slottsskogsvallen nås enkelt med buss eller spårvagn.
Det är ca 400 m till hållplatsen Marklandsgatan.
Åka bil:
På Slottsskogsvallen finns ett begränsat antal
(avgiftsbelagda) platser i och kring målområdet.

Kartor
Spana in våra Google-kartor på hemsidan - en karta
per distans. Det kommer oxå att finnas en karta för
din distans i ditt startkuvert.

12 KM – SISJÖN
Starten för vår nya sträcka 12 km går vid Scoutstugan
i Sisjön.
Åka kollektivt:
Buss 83 från Frölunda Torg, eller buss 84 från
Marklandsgatan. Kliv av vid hållplats Svartmosse.
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Hålltider
NUMMERLAPPAR

Hämtas på Salming Concept Store, Ekonomivägen 2
Askim. Specialerbjudande i butiken när du hämtar
nummerlappen på någon av nedan dagar/tider.
Tisdag 9 januari 11-18 samt Onsdag 10 januari 11-18
Det går också att hämta nummerlapp i anslutning till
start - tänk då på att komma i god tid.
FREDAG 12/1
Start 25 km - Lindås
16:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
17:00 GPS-utlämning (obligatorisk)
18:00 Start 25km
Depå Sisjön
18:45-20:00 Depå öppen
Målområde Slottsskogsvallen
19:45 Första målgång
20:30 PRISUTDELNING 25 km
22:00 Målet stänger
LÖRDAG 13/1

Målområde Slottsskogsvallen
10:30 Första målgång 44 km
12:00 PRISUTDELNING 44 km
13:15 Första målgång 30 km
14:00 PRISUTDELNING 30 km
14:45 Första målgång 12 km
15:30 PRISUTDELNING 12 km
17:00 Målet stänger
SÖNDAG 14/1
Liseberg Södra Parkering
04.30 Påstigning buss till Tjolöholm (82 km)
04.45 Buss avgår

Start 44 km – Kungsbacka
05:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
06:00 GPS-utlämning (endast Ultratrippel)
07:00 Start 44 km

Start 82 K – Tjolöholm
05:15 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
05:15 GPS-utlämning (obligatorisk)
05:45 Promenad till start (ca 500m)
06:00 Start 82 km

Liseberg Södra Parkering
09:15 Nummerlappsutdelning
09:25 Påstigning buss till Sandsjöbacka (30 km)
09:45 Buss avgår

Start 22 K – Kållered
08:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
09:00 GPS-utlämning (SprintTrippel)
10:00 Start 22 km

Start 30 km – Sandsjöbacka rastplats Väster
10:15 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
10:15 GPS-utlämning (SprintTrippel)
11:00 Start 30 km

Depå Lindome
09:00 - 13:00 Depå öppen (dropbag för 82k lämnas här)

Start 12 km – Sisjön
12:30 Nummerlappsutelning/väskinlämning
14:00 Start 12 km
Depå Kyrkobyn-Dala
07:00 - 09:00 Depå öppen
Depå Spårhagavägen
08:00 - 13:00 Depå öppen
Depå Sisjön
09:00 - 15:00 Depå öppen
Depå Slåttervallsgatan (endast 12k)
14:00 - 15:00
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Depå Kyrkobyn-Dala
10:00 - 15:00 Depå öppen
Depå Spårhagavägen
10:00 - 17:00 Depå öppen
Depå Sisjön
10:30 - 19:00 Depå öppen
Målområde Slottsskogsvallen
11:30 Första målgång 22 km
12:00 PRISUDELNING 22 km
14:00 PRISUTDELNIGN Sprint-trippel
14:00 Första målgång 82 km
15:00 PRISUTDELNING 82 km HERR
16:00 PRISUTDELNING UltraTrippel HERR
17:00 PRISUTDELNING 82 km DAM
18:00 PRISUTDELNING UltraTrippel DAM
22:00 Målet stänger
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Mål
På Slottsskogsvallen kommer du att gå i mål, få din medalj
eller bältesspänne och din väska som vi transporterat från
starten. Lämnade du en dropbag i Lindome finns även denna
väska i målområdet efter att depån stängt.
I anslutning till målet kommer det att serveras varm soppa
och kaffe/te och bröd som ingår i din startavgift. Caféet
kommer även att sälja andra godsaker till löpare och publik.
Inne på Slottsskogsvallens idrottscentrum finns ombyte och
duschar. Tänk på att inte duscha inte av lera från kläder
och skor i duscharna - detta medför stopp i avloppet. Vi
tillhandahåller plastpåsar i vilka du kan lägga kläder och
skor.

MEDALJ & SPÄNNE
Alla som går i mål får medalj
och på 82 km får man ett
bältesspänne.
VARM SOPPA
Alla som går i mål bjuds på
varm soppa, kaffe/te och
bröd. Caféet kommer även
ha annat gott till försäljning.
DUSCHAR
Duschar finns inne på Slottsskogsvallens idrottscentrum.
Spola inte av lera i duscharna
- detta orsakar stopp.
PRISER
Våra sponsorer bidrar med
många fina priser både till
snabbaste och för utlottning.
Information om vinnare
kommer att anslås i mål.
Tider för prisutdelning på de
olika distanserna hittar du
under ”Hålltider”.
TIDTAGNING
EQ Timing ansvarar för tidtagningen. Alla distanser är
utrustade med mellantidsstationer som går att följa på
nätet. Se hemsida ”Info -->
Åskådarinfo”

HJÄLPVERKSAMHET

Bild: Christer Hedberg

Som ett led i att minska onödig konsumtion och svinn kommer vi att
skänka all överbliven mat / energi till Göteborgs Räddningsmission.
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Titelsponsorer
Att arrangera ett event av den här karaktären utan hjälp av sponsorer
vore snudd på omöjligt. Vi vill därför rikta ett särskilt tack till våra
titelsponsorer som var och en på sitt sätt gör detta möjligt.
SALMING - TITELSPONSOR 12 K

Salming Sports är ett svenskt varumärke som grundades 2001 med
ursprung i hockeylegenden Börje Salming. Idag har man ett stort
utbud av både kläder och skor för löpning med en hel kollektion för
trail.
SÄTILA VISION - TITELSPONSOR 22 K & 44 K

Sätila of Sweden grundades 1896 i byn Sätila på den västgötska landsbygden. Sedan den dagen har man designat, stickat och levererat
mössor. Med sin nya kollektion Sätila Vision riktar man sig till den
aktiva och tränande individen då mössan har reflexer och är tillverkad i ett material som andas och transporterar fukt.
2XU - TITELSPONSOR 25 K

2XU - ”Two Times Your” grundades i Australien 2005. Företaget tillverkar kläder för maximal prestation och återhämtning genom sina
plagg med kompression.
AKTIVITUS - TITELSPONSOR 82 K

BAKGRUND

Sandsjöbacka Trail uppstod
som en vision hos banläggaren
efter många ensliga vinterpass
genom
Sandsjöbacka
och
Änggårdsbergens aturreservat.
Dessa vilda och vackra naturstråk
ligger så nära staden. Känslan av
att röra sig på vinterstigarna och
springa under mörker, genom
soluppgång och lågt ljusspel
är något vi vill förvalta och
dela med oss av till fler löpare.
Loppet skapades 2011 av
Kvarnbyns Löparsällskap, då i
samarbete med den dåvarande
klubbsponsorn W-R-T. Under
2013 flyttade målgången till
Krokslättsvallen och till 2015
flyttades målet än en gång, nu
till klassiska Slottsskogsvallen,
med större möjligheter för
målgångslogistik, såsom ett
ordentligt målområde med mat,
dusch och möjlighet till massage.
Inför 2014 fattade klubben
det enhälliga beslutet att bryta
ut loppet och det drivs sedan
dess som ett privat projekt
av banläggaren och hans fru
genom företaget Nedevska
Coaching & Events. Inför
2018 rekryterades en ny
ledningsgrupp på fem personer
med olika ansvarsområden i
syfte att kunna låta loppet växa
ännu lite mer. Sandsjöbacka
Trails
vision
är
dock
fortfarande att kunna erbjuda
våra deltagare ett personligt
event där vår passion för trail
skall lysa igenom i allt vi gör.

Aktivitus grundades 2004 och är idag en av Sveriges ledande testkliniker för privatpersoner och företag. Hos aktivitus får du rådgivning
och en individuellt anpassad träningsplan för att effektivisera din träning.
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8

Samarbetspartners
Förutom våra titelsponsorer har vi även ett stort antal andra samarbetspartners som på olika sätt bidar till vårt event. Det kan handla om allt ifrån
att bidra med priser, till att leverera målgångssoppa eller sport dryck till att
bistå med lokaler för ombyte.
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