
 

 
 

INFORMATION SPÅRVÄGSSTAFETTEN  
 

TIDER 
15.00 - Nummerlappar, t-shirt och efteranmälan.  
16.30 - Redo för start! Uppvärmning på gräset med Jessica Barrnäs. 
17.00 - Startskottet går! 
 
PLATS -  LTH-parken (Sölvegatan 26, Lund) 
 
EFTER LOPPET -  Picknick i parken och prisutdelning 
 

 
 
STARTNUMMER  
På plats i parken kommer det finnas listor med startnummer. Men redan nu kan ni hitta dessa och 
spara tid när ni väl är där.  
 
Från kl 15 på tisdag går det att hämta ut nummerlapparna. Dessa delas ut lagvis i kuvert tillsammans 
med stafettpinnen och säkerhetsnålar. En person i laget hämtar ut dessa, tänk på att det är många 
deltagare på plats.  
 
T-SHIRT 
Kl 15 öppnar t-shirt utdelningen i evenemangsområdet LTH-parken. Dessa är sorterade lagvis, en 
person i laget hämtar även dessa precis intill nummerlapparna. De som har anmält sitt lag innan 3 
september, kan hämta ut sina t-shirts innan loppet. Övriga får vänta till nästa beställning och hämta ut 
sin tröja på IFK Lunds kansli.  
 
Spara påsen som tröjorna ligger i, om ni vill lämna in kläder i Klädförvaringen.  
 

 
 
START, VÄXLINGSZON OCH MÅLGÅNG 
 
START  
17.00 går startskottet i LTH-parken. Efter uppvärmningen på gräsytan samlas alla som ska springa 
första sträckan i startområdet. De vana löparna ställer sig längst fram och de övriga ställer sig längre 
bak. På så sätt sker starten utan trängsel.  



 
VÄXLINGAR 
Alla växlingar sker i LTH-parken. 4 km sträckan går söderut och vänder vid Clemenstorget. 7 km 
sträckan leder upp till ESS och därifrån tillbaka till parken. 
 
MÅLGÅNG  
Målgång sker även den i LTH-parken efter den fjärde och sista sträckan.  
 
STAFETTPINNEN  
Efter målgång ska stafettpinnen lämnas tillbaka till arrangören. Borttappad stafettpinne kommer 
faktureras deltagaren (100kr).  

 
 
PICKNICK 
Efter loppet kan förbeställt mat hämtas ut, alternativt köpas i Farmshacks vagn i parken. Låna en filt 
och få tid att hänga med lagkamraterna efter stafetten tillsammans med ett välförtjänt mål mat!  
 
OMKLÄDNING OCH KLÄDFÖRVARING 
I evenemangsområdet finns tillgång till omklädning och klädförvaring. För klädförvaringen kommer det 
finnas en funktionär som är ansvarig under kvällen. Vi ansvarar dock inte för om deltagare hämtar ut 
fel saker. Senast 20.30 måste ägodelarna hämtas ut. 
 
Spara påsen som ni hämtar ut t-shirts i för att förvara kläderna.  
 

 
 
PRISER 
 
PRIS TILL DE TRE FRÄMSTA TIDERNA 
De tre främsta placerade lagen får presentkort som uppmuntringspris. 
 
STÅENDE LÄNGDHOPP 
I evenemangsområde finns det möjlighet att testa på friidrott i form av stående längdhopp för lagen. 
Pris till lag som tillsammans kan hoppa längst!  
 

 
 
TRANSPORT / PARKERING  
BIL 
Om du kör bil finns en hel del parkering runt LTH-parken (Sölvegatan 26). 
 
BUSS 
Busslinje 20 
Hållplats: Ole Römers väg 
 
SPÅRVAGN  
Linje 1 - Hållplats LTH 
Inte än, men om ett år kan du ta Spårvagnen hit!  
 
SJUKVÅRD 
På plats i LTH-parken finns Vårdcentralen Getingen, som är tillgängliga om det uppkommer mindre 
skador. Om en allvarlig skada sker längs banan, ring 112.  


