START OG MÅL
FORUM FAABORG
Sundvænget 8
5600 Faaborg

NYHED

Vi beder alle tilmeldte komme i god tid, så vi kan starte løbet kl. 11.00

NUMMERUDLEVERING

HOLDDYSTEN

Dit startnummer tilsendes ikke, men kan afhentes:
3. december kl. 9.30 - 11.00 i Forum Faaborg

Vind rundvisning på Fyns
største selvstændige bryggeri

HUSK - HUSK - HUSK
Deltagere i alle fem etaper har fået udleveret startnummer og chip til den
aktuelle etape – husk derfor dit startnummer og chip.
Har du udlånt dit startnummer, så giv os venligst besked via
info@hcamarathon.dk - så resultatlisterne er rigtige!
Skulle du glemme chippen, vil det koste kr. 50 at låne en anden.

PARKERING
Benyt venligst P-pladserne omkring Forum Faaborg.
Al parkering er forbudt på Sundvænget, da ruten forløber på denne strækning.

CHIP
HUSK den udleverede chip skal fastgøres på løbeskoen, ellers virker den ikke.
Hvis du kun deltager i den aktuelle etape, skal du aflevere chippen igen, når du
er kommet i mål.
Skulle du glemme at aflevere chippen, så bedes du sende den til:
HCA Marathon, Stadionvej 47, 5200 Odense V.
Får du ikke afleveret din chip - vil du efterfølgende blive afkrævet kr. 200 for
den manglende chip.

OMKLÆDNING/BAD
Bad, omklædning og toiletter er i Forum Faaborg.

BAGAGEOPBEVARING
Lad ikke dine ting/tøj ligge i omklædningsrummene, men aflever dem i
”Bagageopbevaringen” i hallen - området er overvåget under hele løbet.

OPVARMNING
Foregår i start/målområdet fra kl. 10.45.

FORPLEJNING
På ruten er der et væskedepot undervejs – kun med vand.
Når du kommer i mål, vil du blive tilbudt vand og energidrik fra
Bryggeriet Vestfyen samt et æble og müslibar.

DIPLOM
Du kan se din tid og udskrive dit diplom via resultatlisten.

PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Foregår fra kl. 12.15 - er du blandt vinderne, skal du være tilstede ved
præmieoverrækkelsen for at få din præmie. Præmier eftersender ikke.
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 M/K på både 8 og 12 km.
Der er medaljer til alle børn på børneruten.

Salg af T-shirts og langærmet løbetrøjer
Mangler du at købe en adventsgave eller en gave til pakkespil?
På søndag kan du købe funktionelle T-shirts og løbetrøjer til billige penge. Det
er rester fra tidligere arrangementer, men superlækre produkter til træning.

Næste etape 28. januar i Assens
Vidste du:
• at billeder fra 1. etape i Odense kan ses her.
• at der stadig er få startnumre til Nytårsløbet 31. december
• at tilmeldingen til HCA Marathon 2018 åbner 1. december 2017

12. november Odense

•

3. december Faaborg

•

28. januar Assens

•

Følg Stiftens Etape Løb
på Facebook

25. februar Bogense

•

25. marts Nyborg

