
 

Välkomna till 

Mighty Marsh Run 
Den 2:a Juni 2019 vid High Chaparral  

Traillopp i tuff och obanad terräng 
 

Start 11:00 (4 varv)          Start 11:00 (1 varv) 
Klass 1. Kvinnor 10 km   Klass 7. F12 2,5 km 
Klass 2. Herrar 10 km      Klass 8. P12 2,5 km 

3 personer/lag 
Alla tävlar individuellt men kan även anmäla sig i ett lag på 10 km. 

Start 11:00 (2 varv) 
Klass 3. Kvinnor 5 km 
Klass 4. Herrar 5 km 
Klass 5. F15 5 km 
Klass 6. P15 5 km 

Oavsett om man är med i ett lag eller ej, så anmäler man sig individuellt i en 
klass. 

 

Priser: Priser utlottas bland samtliga deltagare. Pris får också de tre 
snabbaste i de åtta klasserna. Även pris till vinnande lag på 10 km.  
 
Anmälan: Anmälningsavgiften insättes på bankgiro 386-308. 
Ange namn, klass och klubb som referens på inbetalningen. 
Anmälan görs via e-mail: mightymarshrun@bsok.se, ange även där namn, 
klass, kubb och eventuellt lag. Anmälan gäller först när den är betald. 
Ordinarie anmälningstid fram till måndag den 27e maj. 
 
Anmälningsavgift: Ordinarie pris 200 kr klass 1-4, 100 kr klass 5-8. Efter 
den 4 juni +100 kr i efteranmälningsavgift. Ingen extra avgift för 
laganmälan. 
 
Start och målgång: Vid arenan bakom campingplatsen på High Chaparral. 
 
Efteranmälan: Efter måndagen den 27e maj är efteranmälan möjlig på 
arenan under tävlingsdagen mellan kl 09:00-10:15 mot en extra avgift av 
100 kr. Betalning till swish nr. 123 132 5810 eller kontant. 
 
Nummerlappar: Nummerlappsutdelning öppnar kl 09:00 och är öppen till 
10:15 för både för- och efteranmälda. 
 
 

mailto:mightymarshrun@bsok.se


En mer detaljerad inbjudan finns på hemsidan 
http://mightymarshrun.bsok.se/. 
 
Tips: High Chaparral-sprinten (orienteringstävling) anordnas på söndagen 
på samma arena. Det kommer att bli en superhäftig helg!  
Springer du någon av tävlingarna så betalar du endast 100 kronor i entré till 
High Chaparral på lördag och söndagen. Barn under 1 m går in gratis. 
 
Vägvisning: Från väg 152 Bredaryd – Hillerstorp. Från avfart till arenan 3 
km. 
 
Tävlingsregler: SV.Friidrottsförbundets gäller. Deltagande sker på egen 
risk. 
 
Tävlingsledare:  Kenneth Waltersson 070 521 30 59 kw@baldershuset.se 
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