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ValmetRundan 2018

DISTANSER OCH STARTTIDER

AVGIFT FÖRANMÄLAN

• Lördag 26 maj - LANDSVÄG
START: Valmet, Axel Johnsons Väg 6,
Lamberget i Karlstad

• 150,70 km & MTB: 400:- per sträcka
• Barncancertrampet: 100:- per cyklist

09:00 - 150 km
09:30 - 70 km
MÅL: Stormyrsgatan, vid cykelbron
• Söndag 27 maj - MTB 45 km/
BARNCANCERTRAMPET 30 km
START & MÅL: Hammarö, Kilenegården

10:00 - 45 km MTB
12:00 - 30 km (startar när MTB är klara)
TIDTAGNING

Individuell chiptidtagning på sträckorna 150,
70 km och MTB. Ingen tidtagning på Barncancertrampet.

Postgiro: 107 163-8. OBS! Märk inbetalningen med
“Valmetrundan” eller “Barncancertrampet”.
I priset ingår chiptidtagning, fika och medalj.
Alla startande deltar också i utlottningen av priser.

EFTERANMÄLAN

• 150,70 km & MTB: 500:- per sträcka
• Barncancertrampet
Efteranmälan senast en timme innan start.
Betala med Swish eller kontant.

ÖVRIGT

Ombyte och dusch finns i nära anslutning
till startområdet. På startområdet finns också
cykeltvätt, kiosk, toaletter etc.

Reservation för eventuella ändringar. Håll utkik efter erbjudanden och mer information på www.valmetrundan.se och på

“Perfekt start på säsongen “
“Ett av de roligaste motionsloppen”
“ValmetRundan har något för alla”
“Centralt och folkligt”
Anmälan och info
www.valmetrundan.se
Kontakt
info@valmetrundan.se
Följ oss på

Sista da
g
föranmä
lan
20 maj

