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Sista anmälningsdag: Onsdag 24 oktober

  

Tävlingen, som startades 1967, är en av Sveriges största och äldsta motions- och terräng-
tävlingar. Loppet arrangeras för 55:e gången och har blivit en klassiker bland både elitlöpare, 
motionärer och fotgängare. Många har gjort det till en tradition att avsluta tävlingssäongen
med Yddingeloppet. Loppet ingår i Skånes Veterancup.

START OCH MÅL
Torups friluftsgård, stora parkeringen nedanför
10.00 Promenad- stavgångsklass
10.45 6 km tävlings- motionsklasser
11.00 12 km tävlingsklasser- och motionsklasser
(två startgrupper)

Tävlingsklasser
6 km: M70-90+, K60-80+, F17 och P17
(födda -04 eller senare)
12 km: KS, K-35-55, MS, M22, M35-65

Motionsklasser
6 km: Män och kvinnor
12 km: Män och kvinnor

Promenad och stavgång
Gå i egen takt. Ingen o�cell tidtagning

Tävlingsklass/motionsklass 12 km: 250 kronor
Tävlingsklass 6 km (K60-K80+ samt M70-M90+):
250 kronor
- Vid efteranmälan: 350 kronor
Ungdom 17 år och yngre 6 km: 200 kronor
Motionsklass 6 km: 200 kronor
- Vid efteranmälan: 300 kronor
Promenad- stavgångsklass: 100 kronor
Ändring av klasser, distanser m.m: 50 kronor

EFTERANMÄLAN: Endast på tävlingsdagen mot 
kontant betalning eller Swish.

Anmäl dig via någon av våra hemsidor:
www.yddingeloppet.se eller http://heleneholmsif.se
/langlopning/tavling/yddingeloppet/ betala in till
Bankgiro 520-0381 Heleneholms IF:s L-sektion
senast onsdag 24 oktober
Anmälan av �era personer görs enkelt via en Excel-mall i
anmälningssystemet.

Välkommen till Yddingeloppet -
Söndag 31 oktober 2021
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TÄVLINGSREGLER

Heleneholms IF arrangerar:

 

Alla som deltar i årets Yddingelopp har möjlighet att handla hos 
Runners Store med 20% rabatt på allt utom elektronik som ger 10%. 

Rabatten  gäller hela veckan efter Yddingeloppet, dvs 1 nov - 7 nov 2021.
För att ta del av erbjudandet behöver du ta med din nummerlapp 

från loppet och visa upp denna i butiken vid köp. 

NUMMERLAPPAR OCH CHIP
Avhämtas personligen senast 1 timme före start i
Stenladan mittemot Torups slott. Kom i god tid
eftersom det kan bildas köer.
Tidtagningschip till samtliga klasser utom promenad
och stavgång. Nummerlappar till samtliga deltagare.

12 km terräng på skogsvägar från Torup mot Yddingen
och tillbaka. Banan är kontrollmätt av förbundsbanmätare.
6 km går i samma terräng som 12 km-banan. Banskiss
�nns på hemsidan och vid startplatsen i Torup.

PARKERING
Särskilda parkeringar används under tävlingsdagen.
Följ funktionärers anvisningar och samåk i möjligaste
mån eller välj buss 142 till Bara.

Finns på Torups Friluftsgård i begränsad utsträckning.
Kom omklädd för att slippa trängsel och spara tid.

VÄSK- OCH VÄRDESAKSFÖRVARING

Väska/ryggsäck och värdesaker kan lämnas in i Jakt-
paviljongen på start- och målområdet.

Vatten och saft �nns vid 6 km på 12 km-banan, samt
vatten vid målet.

Sjukvårdare �nns på tävlingsplatsen och vid 6 km på
12 km-banan.

Yddingeloppet-medalj till alla fullföljande deltagare vid
målgång.
Priser till de främsta i varje tävlingsklass.
Flera utlottade priser på startnummer i motionsklasserna.

Prisutdelningen påbörjas ca klockan 12.30. Ej hämtade
priser tillfaller arrangören.

RESULTATLISTA
Resultat visas på tävlingsplatsen samt på
www.racetimer.se, där du även kan se din �lmade målgång.
Anmälan innebär samtycke av publicering av namn, 
resultat och ev. foto på internet.

Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller.
Samtliga löpare deltar på egen risk.

KONTAKTINFORMATION
Tävlingsledare: Göran Kvarnerup 0702071145
Ylva och Hans Jönsson: 040-888 58
www.yddingeloppet.se

Varvetmilen Malmö (april) Blodomloppet (maj) Sunset run (juni),
Yddingeloppet (oktober) och Sylvesterloppet (nyårsafton).

Läs mer på www.heleneholmsif.se och heleneholmsif.se/langlopning/
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Yddingeloppet arrangeras av Heleneholms IF
Heleneholms IF är en av regionens större

idrottsföreningar med 700 medlemmar. Föreningen
bildades 1939 och har omfattande aktiviteter för barn,
ungdomar, seniorer och veteraner inom bland annat

friidrott, långlöpning och triathlon.
Information om klubbens aktiviteter kan du få genom

vårt kansli på Heleneholms IP. 
Ystadvägen 23 B, 214 45 Malmö

Telefon: 040-19 42 20 / kansli@heleneholmsif.se

Långlöparsektionen inrymmer terräng- och
långlöpning, veteranfriidrott, skidåkning, 

orientering samt motionsgymnastik.
Majoriteten av våra medlemmar är veteraner
(35  år och äldre) men vi har även ungdomar

och seniorer i sektionen. Vill du ha idrottskamrater
att träna, tävla och umgås med är du hjärtligt
välkommen till Heleneholms IF:s långlöpare.

För mer information besök:
www.heleneholmsif.se/langlopning 


