
 

 

Söndag 5.8  2018, kl. 8.30 
Motionslopp på cykel med start vid Mariebad, Mariehamn. 

 

Evenemangsansvarig: 

IF Åland Cykel Janne Bruhn +3584575483506  
 

Anmälningsavgifterna: 

Ca 60 Km  20 € Icke Medlem - 10 € IF Åland, ÅTRI medlem 

Ca 145 Km  30 € Icke Medlem - 20 € IF Åland, ÅTRI medlem 

Förhandsanmälningar senast tors 29.7.2018. 

 

Anmälan görs till jannebruhn1972@gmail.com 

 

Betalas i samband med anmälning till: 

ÅIDs konto FI72 6601 0001 0536 36 Bic/Swiftkod: AABAFI22  (Skriv Ålandsloppet 2018 samt 

deltagarens namn och sträcka i meddelanderutan) eller på startplatsen. 

Juniorer upp till 16 år gratis!                     
 

Efteranmälning startplatsen kl: 7.00-7.30. Nummerlappar avhämtning senast 8:00. 

Avgifter vid efteranmälning: 30 €                                                                          
 

 Bjuds på saft, bulle på 1 depåstopp och vid målgång. 
 Fritt inträde till Mariebad mot uppvisning av nummerlappen. 
 Medalj nix – Vi donerar medaljkostnaden till välgörenhet. Summa och mottagare meddelas på FB. 

 

Allmänna regler: 
- Deltagare skall bära godkänd hjälm under hela loppet och ha en trafiksäker cykel med fungerande bromsar. 

-Inga liggcyklar är tillåtna (dispens kan ges i undantagsfall, vänligen kontakta arrangör). Inte heller tempostyren, triathlon eller 

extrabågar är tillåtna (barens är tillåtna), liksom inte heller heltäckta hjul är tillåtna. Motordriven cykel är inte tillåten. 

-Deltagare skall följa allmänna trafikregler i korsningar med väjningsplikt eller obligatoriskt stopp. Hänsyn skall visas mot 

samtliga medtrafikanter, funktionärs-/ flaggvaktsanvisningar skall följas. 
-Klungkörning, att hindra övrig trafik samt att långa tider cykla på mötande trafikens körfält är förbjudet.  
-Cykelväg bör användas där det är möjligt.  
- Ålandsloppet är ett motionslopp (ingen tävling), alla deltar på egen risk och rekommenderas ha egen olycksfallsförsäkring. 
-Juniorer under 12 år bör ha en vuxen följeslagare med. 

-Inga följebilar eller egna depåer är tillåtna. Ej heller icke anmälda följecyklande personer är tillåtna på banan. 

-Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet eftersom uppmärksamheten mot övriga deltagare och andra 
trafikanter blir lidande. 
-Överträdelse av regler, trafikregler och avvikelse från rutt kan leda till diskvalificering. 

Vid olycka – ring 112! 
 
 
  
 
 
 
  
  Några glada startande 2016 

Ålandsloppet 2018 


