
PM 
Yddingeloppet 

Söndagen 31 oktober 2021 
 

Ingår i Skånes Veterancup  
 
BANA: 12 km eller 6 km 
 
KLASSER: 12 km tävlingsklasser: M seniorer, M22, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, 
K seniorer, K35, K40, K45, K50, K55  
 
6 km tävlingsklasser: F17och P17 födda -04 eller senare, K60, K65, K70, K75, K80+,  
M70, M75, M80, M85, M90+ 
 
Tävlingsklasserna är endast öppna för dem som tillhör förening ansluten till Svenska 
Friidrottsförbundet eller förening ansluten till annat lands friidrottsförbund. 
 
12 km och 6 km motionsklasser: Klass M män, klass K kvinnor 
 
6 km promenadklass och stavgångsklass: Ingen tidtagning 
 
NUMMERLAPPAR OCH CHIP: Nummerlappar till alla startande. Tidtagningschip i nummerlappen till 
samtliga klasser utom promenad- och stavgång. 
Nummerlappar hämtas personligen senast 1 timme före start inne på gården i ett tält mitt emot Torups 
slott. Uppge ditt startnummer som finns anslaget inne på gården.  
Efteranmälan görs i en byggnad via ingång från innergården. Funktionärer visar alla tillrätta. 
 
VÄSK- OCH VÄRDESAKSINLÄMNING: Väska och värdesaker lämnas in i Jaktpaviljongen nere vid 
tävlingsområdet. Följ skyltar och funktionärer.  
Heleneholms IF tar inget ansvar för det inlämnade. 
 
STARTTIDER: 6 km promenad- och stavgångsklass : kl. 10.00 
                         6 km motions- och tävlingsklass: kl. 10.45 
                         12 km motions- och tävlingsklass: kl. 11.00  
 
Vi använder en båge för tidtagningen vid starten som registrerar ditt tidtagningschip när du passerar 
startlinjen. Det betyder att du inte behöver försöka ta dig längst fram vid starten för att få en bra tid. 
Bruttotid (start räknas från startskott) avgör placering i tävlingsklasserna. 
Nettotid (start räknas när du passerar startlinjen) avgör placering i motionsklasserna. 
 
Starten för motionsklasserna delas upp i mindre grupper så att det inte blir så trångt i starten 
och i början av loppet uppför backen vid slottet och in i skogen. Det kommer att bli 3 minuter i 
starttid mellan grupperna. 
 
VÄTSKA: Vid 6 km (på 12 km-banan) samt efter målgång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För en hållbar miljö 
 

För att ta bättre hand om miljön har vi komposterbara pappersmuggar av förnyelsebart material 
tillverkad av råvara från ett ansvarsfullt och certifierat skogsbruk. 
 
HJÄLP OSS att minska på Yddingeloppets miljöpåverkan genom att slänga muggarna i rätt 
soptunna efter vätskestationen i målområdet (muggarna ute på banan tar vi hand om); fyll hellre på 
samma mugg med mer vatten än att ta en ny; och kasta absolut inget skräp längs banan eller i 
målområdet som inte hör hemma i naturen! 
 



BANSKISS: Finns på tävlingsplatsen samt på www.yddingeloppet.se 
 
OMKLÄDNING/DUSCH: På grund av en sen ombyggnation av ett av herrarnas omklädningsrum på 
Torups Friluftsgård, så finns det endast ett dusch och omklädningsrum för herrar och ett för damer och 
till en kostnad av 35:- per person. Kom gärna omklädd till tävlingen för att slippa trängsel och spara tid. 
Denna ombyggnationen var inte planerad när den tryckta inbjudan till Yddingeloppet gjordes. 
                  
SJUKVÅRD: Sjukvårdare finns på tävlingsplatsen i ett separat tält uppmärkt med en stor röda kors-
flagga, samt ute vid vätskekontrollen efter 6 km på den långa banan. 
 
PRISER: Yddingeloppet-medalj till alla fullföljande deltagare vid målgång.  
Utlottade priser och för att vinna dessa krävs personlig närvaro.  
Prisutdelning för tävlingsklasser påbörjas ca kl. 12.30 eller så snart resultatlistorna är klara. 
Alla vinster måste avhämtas tävlingsdagen. Ej hämtade priser tillfaller arrangören. 
 
PARKERING: Särskilda parkeringar används under tävlingsdagen - fältet norr om slottet på höger 
sida när man kommer från Bara, samt södra parkeringen på vänster sida när man kommer från 
Skabersjö-hållet. Följ skyltar och funktionärernas anvisningar. Kom i god tid till tävlingen, eftersom det 
kan vara en bit att gå från parkeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOALETTER: Det finns 8st baja-major på tävlingsområdet och toaletter vid Jaktpaviljongen samt inne 
på Torups Friluftsanläggning. 
 
RESULTATLISTA: Resultat kommer löpande visas på tävlingsplatsen. Resultat och fotografier 
kommer även finnas på www.yddingeloppet.se, och på www.racetimer.se hittar du både resultat och 
din filmade målgång. Anmälan innebär samtycke av publicering av namn, resultat och ev foto på 
Internet. 
 
SERVERING: Servering finns på tävlingsplatsen och inne på Torups Friluftsanläggning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska Friidrottsförbundets regler gäller. Samtliga löpare deltar på egen risk. 
 
TÄVLINGSLEDARE: Göran Kvarnerup 

Använd RaceONE och dela ditt Yddingeloppet LIVE 

 
I RaceONE-appen kan familj och vänner följa hela loppet med LIVE-tracking och 
möjligheten att heja på löparna under hela loppet. Allt som behövs är en mobiltelefon! 
  
Så här gör du: 
1. Ladda ner - RaceONE finns för Iphone och Android. Läs mer på raceone.com 
2. Anmäl dig  - Starta appen, gå in på rätt lopp och anmäl dig om du är deltagare 
3. Dela - Berätta för familj och vänner om RaceONE så att de kan följa dig live 
4. Starta - Aktivera loppet i RaceONE innan start. Ta med mobilen när du springer, starten 
går automatiskt när du passerar startlinjen. 

 

För en hållbar miljö 
 

SAMÅK I MÖJLIGASTE MÅN till tävlingen – både för att vara snäll mot miljön och för att minska 
trängsel och bilköer. 
BUSS 142 TILL BARA är också ett smidigt alternativ. Bussen stannar ca 1km från 
tävlingsområdet och nummerlappsutdelningen. 
BUSS 148 från Södervärn går ända ut till Torup, men den gör färre stopp och går inte så ofta. 
Läs mer på Skånetrafikens hemsida. 

http://www.yddingeloppet.se/
http://www.racetimer.se/
http://raceone.com/

