
 

Tävlingsinformation 

Night Trail Run 30 km 

26 oktober 2019 
Välkommen till den andra upplagan av Night Trail Run 30 km lördagen den 26 oktober 2019. 
 
Här kommer information inför ditt deltagande. 
 
Hålltider 
 

14:30 - 15.15 Incheckning och utdelning av nummerlappar i Helenas café invid 
parkeringen Bögs Gård   

15:15 Tävlingsbriefing 

15:45 Promenad till start/mål området för väskinlämning 

16:20 Start 

 

Obligatorisk utrustning 

● Pannlampa (se till att den är laddad och att du har med dig extra batteri) 
● Egen vätska och första förband samt förslagsvis löparryggsäck 

https://www.google.com/maps/place/59%C2%B026'24.8%22N+17%C2%B054'45.4%22E/@59.44021,17.911523,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.4402103!4d17.9126204
https://www.google.com/maps/place/59%C2%B026'24.8%22N+17%C2%B054'45.4%22E/@59.44021,17.911523,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.4402103!4d17.9126204


● Mobiltelefon 
● Reflexer fram och bak (har du reflexer på kläderna går det bra) 

 

Transport till arenan 
Vi rekommenderar dig att åka med SL och sedan promenera till arenan vid Bögs gård. 
Om du väljer att åka bil, se gärna till att samåka med andra. Det underlättar för alla. 
 
Till arenan med SL Närmaste hållplats är Häggviks station på pendeltågslinjerna 40, 41 och 
42X. Därifrån är det en fin promenad till Bögs gård, cirka 1,2 km. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Till arenan med bil 
Vi erbjuder parkering vid Bögs gård. Infart från Knistavägen eller Norra Kolonnvägen. Vi har 
parkeringsvakter som hjälper dig när du kommit fram. 
 

 

 

Samling och incheckning 

Samling sker i Helenas Café vid Bögs gård, där även incheckning sker. Obligatorisk 
utrustning kontrolleras vid incheckning. Ni får också en papperskarta med banan inlagd. 
 
Incheckning är öppen mellan 14:30 och 15.15 då vi tillsammans kontrollerar att du har med 
dig obligatorisk utrustning. Du får också din nummerlapp. På baksidan av nummerlappen 
sitter ett tidtagningschip som måste sitta kvar där. Allt du behöver göra är att fästa 
nummerlappen som vanligt.  
Passa gärna på att ta en fika! (vi får låna lokalen gratis) 

https://www.google.com/maps/place/59%C2%B026'24.8%22N+17%C2%B054'45.4%22E/@59.4402222,17.9115168,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.4402103!4d17.9126204


 
Överdragskläder lämnar du i en väska, som märks med en klisteretikett som du får med 
nummerlappen. Eftersom det inte finns någon dusch vid målområdet rekommenderar vi dig 
att ta med extra ombyte för att hålla värmen efter loppet. 

Tävlingsbriefing 

15.15 börjar vi en genomgång av banan och ni får möjlighet att ställa frågor och göra 
anteckningar på de papperskartor ni får vid incheckningen. Därefter finns tid för egna 
förberedelser inför starten. 

Start 

15:45 går vi gemensamt till väskinlämningen som ligger i anslutningen till startplatsen, cirka 
fem minuters promenad. Därefter går vi direkt till startplatsen som ligger i nära anslutning.  
16.15  går starten för båda klasserna samtidigt 
Av säkerhetsskäl tillåter vi inte att någon startar efter ordinarie start. 

Banan 

Banan är cirka 30 kilometer lång. Underlaget är 50 % grusväg och 50 % stigar. På några 
platser, främst under loppets första mil, kommer du träffa på lite spår av stormen Alfridas 
framfart i vintras. Där kommer du behöva springa runt nedfallna träd. 
 
Du får också en papperskarta där du kan märka ut banan, på ditt eget sätt. Dessutom har du 
tillgång till banan på Google maps och en gpx-fil som du kan ladda in i din klocka. 

Länk till bansträckingen på Google maps. 

Länk till GPX-fil med sträckningen. 
 
Banan är inte utmärkt med reflexer, förutom de sista fyra kilometrarna, då banan ansluter till 
10 km-klassen. Där finns blå reflexer som hjälper dig att hitta rätt. 

Kontroller 

Det kommer att finnas tre kontroller: 
● Väsby Gård (efter 10 kilometer) 
● Granskog (efter 19 kilometer) 
● Fäboda (efter 26 kilometer) 

Vid kontrollerna får du möjlighet att fylla på energin och komplettera vätskan.  
 

https://drive.google.com/open?id=1-ZoBDj_bxQAh04bBSWEUTUpDfhjLDM6V&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZfeyFfmXE72ACyE9Q8C_px44OGuhukq/view?usp=sharing


Reptider 

Maxtiden för banan är 3,5 timme, räknat med 7 minuter/kilometer i snitt. 

För att klara maxtiden vi satt upp följande reptider, som du måste ha passerat för att få 
fortsätta: 

 

Kontroll 1 - Väsby Gård 10 km 17:35 

Kontroll 2 - Granskog 19 km  18:40 

(räknat med en start 16:20) 

Löpare som inte klarar reptiden måste avbryta loppet och vi ser till att ni får transport till 
målet. 

Vi kommer att ha funktionärer på cykel som ligger längst bak. De finns där för att hjälpa till 
om det skulle behövas. 

Målgång 

Målet och arenan ligger strax norr om Bögs gård i Sollentuna. Sista fyra kilometrarna delar 
du bana med Night Trail Runs 10 km-klass. 

Efter målgång för du medalj och vätska. Det finns en servering där du kan fylla på 
energidepåerna. 

Från arenan är det en cirka 1,5 kilometer skön promenad till pendeltåget i Häggvik. 

Priser 

Alla som genomför loppet får medalj. Vinnarna i respektive klass får ett särskilt pris. 

Brutet lopp 

Om du av någon anledning måste avbryta loppet måste du meddela tävlingsledningen. Det 
gör du via de telefonnummer, som du får vid incheckningen. Detta är mycket viktigt, så att vi 
har kontroll på vilka som är ute på banan. 

 

 



Första hjälpen 

Om en allvarlig olycka eller skada inträffar ring alltid 112. Vid mindre skador, kontakta 
tävlingsledningen så att vi tillsammans kan besluta om vad som ska göras. 

Vid målområdet finns sjukvårdskunnig personal som kan hjälpa dig efter loppet. 

Försäkring 

Du springer på egen risk och behöver därför kontrollera att du har en egen 
olycksfallsförsäkring. 

Väskinlämning 

Väskinlämning sker vid Bögs gård innan start. Även om väskorna är övervakade kan vi inte 
garantera några värdesaker. 

#nighttrailrun #reclaimthedarkness 

Tar du bilder under tävlingen, tagga gärna med #nighttrailrun och #reclaimthedarkness. 

Utvärdering 

Vi arrangörer vill tillsammans med er löpare göra en ordentlig utvärdering efter loppet. Vi 
skickar en utvärdering via e-post till alla anmälda och hoppas att du hjälper oss med att 
utveckla tävlingen. 

Slutligen vill vi som arrangörer  önska er ett stort LYCKA TILL! 

Frågor 

Har du någon fråga som är obesvarad om tävlingen, skicka den i så fall till 
info@nighttrailrun.se.  

Välkommen! 

Stefan Knorn 

Tävlingsledare för Night Trail Run 
 

 

mailto:info@nighttrailrun.se

