Halmstads nyårslopp 31 december 2021 kl 11
Vad är bättre att avsluta året med än ett motionslopp i vintervackra
Halmstad? Halmstad Triathloncoach står som arrangör för detta
premiärlöplopp 2021.
Deltagarantalet är max 250 st och vi förväntar oss ca 150-200 deltagare detta första år som loppet arrangeras.
Gemensam start kl 11 och prisutdelning ca kl 12. Evenemanget förväntas vara helt avslutat och
platsen återställd kl 13,30. Inga vägar kommer att stängas av och vi kommer att uppmärksamma
löparna på att vägen delas med övriga trafikanter och människor som promenerar. Vi kommer att
sätta upp informations-skyltar för att underlätta för alla. Det förväntas inte vara hög belastning med
trafik på nyårsaftons förmiddag.
Löparna springer ett eller två varv på en snabb 5 km asfaltbana. Tidtagning ingår. Det finns pris till bästa dam
respektive herr på 5 och 10 km.
Polistillstånd är beviljat (A523.406/2021) och marken kring start/mål upplåts av Slottsmöllan.

BANBESKRIVNING:
Start är vid Slottsmöllan infart BLÅ. Efter 1 km
kommer man till banans enda backe, en kort
stigning upp på Wrangelsbron. Med vacker
utsikt över Örjansvall passerar löparna över
Nissan och fortsätter mot Furet förbi den
pampiga Folkparksingången. Man springer hela
tiden på kombinerad gångväg/cykelbana. Banan
fortsätter mot Frennarp och den vackra skogen.
Funktionärer kommer vid korsningar att guida
bilister och löpare på ett säkert sätt. Vägen går
vidare runt Frennarps bostadsområde och når
fram till Frennarpsvägen igen som ska korsas vid
övergångsställe. Trafikvakter hjälper till med
säkerheten även här.
Löparna tar sig över Nissan igen på den anrika Slottsmöllebron och korsar vägen förbi Magasinet och ner under
Slottsmöllebron tillbaka in mot stan. Här sluttar det fint nedåt hela vägen mot mål och är som gjort för en snabb
avslutning på loppet. 500 meter efter bron ger löparna sig ut på varv två eller går i MÅL!
Vid start och mål på asfaltsytorna utanför Flyttningsbyrån och Friskis kommer vi att sätta upp några tält och
beachflaggor, bord med vätska och energi m.m. men ytor hålls fria för ev trafik till och från fastigheterna upp mot
Slottsmöllebron. Toalettvagn kommer att placeras här.
Anmälan görs på Mittlopp.se.

Mer info på http://primecoaching.se/halmstad-nyårslopp. Vid intresse av samarbete, hör av er till Linda eller
Peter på primecoaching.se@gmail.com eller 070-328 08 52
I samarbete med:

