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Hålltider för
dagen01

07:00 Frukostbuffé First Hotel
Bengtsfors. Ingår i startavgiften.
08:00 Tävlingsmöte konferensen First
Hotel Bengtsfors – OBLIGATORISKT för alla
tävlande
08:45 Transport med rälsbuss till starten i
Håverud
09:20 Ankomst och ombyte
10:00 Start
14:00 Rep dras vid Mustadfors Bruk (depå 3)
14.30 - 17.00 Mat & dryck till alla deltagare i
målområdet.
16.30 Prisutdelning
17:00 Målet stänger
 

07:00-10.00 Frukostbuffé First Hotel
Bengtsfors. Ingår i startavgiften.
08:00 Tävlingsmöte konferensen First
Hotel Bengtsfors – OBLIGATORISKT för
alla tävlande
11:00 Transport till starten i Mustadfors
11:25 Ankomst och ombyte
12:30 Start
14.30 - 17.00 Mat & dryck till alla
deltagare i målområdet.
16.30 Prisutdelning
17:00 Målet stänger

KORTA BANAN: MUSTADFORS -  BENGTSFORS

LÅNGA BANAN: HÅVERUD -  BENGTSFORS
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Lite praktisk
information02

Startkuvert finns att hämta i
receptionen på First Hotell från och
med fredag eftermiddag kl. 17.00.
Startkuverten innehåller
nummerlappsväst, simmössa,
tidtagningschip samt en påse till
ombyte
 
Bagage som du vill få transporterat till
mål lämnas hos Camp Dalslands
funktionärer vid start
 
 

Ombyte innan start sker antingen på
hotellet innan avresa eller vid starten.
Det bestämmer ni själva. 
 
Dusch/bastu efter målgång finner ni i
"Sporthallen" ca 300 m. från mål. Följ
banmarkeringarna som ni känner igen
från loppet
 
Banmarkeringarna längs med banan
är pilar och flaggor i orange. Vid de
längre simningarna följer ni gula bojar i
vattnet. Uppgångarna från
simningarna är markerade med
beachflaggor.  
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Under
loppet 03

Depå 1 Buterud: sportdryck, vatten & godis
Depå 2 Högsbyn: sportdryck, vatten, godis, bullar och bananer. WC
Depå 3 Mustadfors Bruk:  sportdryck, vatten, godis och bananer
Depå 4 Baldersnäs Herrgård: sportdryck, vatten, godis, bullar, bananer och
saltgurka. WC
Depå 5 Billingsfors sluss: Kaffe, vatten, saft, bananer, saltgurka
 

Korta banan har sin första depå på Baldersnäs Herrgård

DEPÅER LÄNGS MED BANAN

NÅGRA REGLER ATT FÖLJA

Obligatorisk utrustning för samtliga deltagare är: Våtdräkt, första förband, visselpipa
(medtag själva) samt nummerlapp, tidtagningchip & badmössa (ligger i startkuvert)
 
Tillåten utrustning: lina, flythjälpmedel och paddlar
 
Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att anmäla detta till närmaste funktionär.
 
Deltagare får inte dyka med huvudet före ner i vattnet vid växlingarna.
 
Deltagare är skyldiga att hjälpa annan deltagare som är i nöd, blivit sjuk, skadad eller
som på annat sätt behöver akut hjälp.
 
Ingen nedskräpning får förekomma längs med banan. Allt skräp lämnas på depåerna. 
 
Deltagarna måste följa den utmärkta banan. De lag som inte följer den markerade banan
kommer att diskvalificeras.
 
 
 



Naturen är en
plats vi delar....04

Även om vi har funktionärer,
trafikvakter, säkerhetsbåtar och
en genomgripande markering av
banan med skyltar och flaggor
så är skogen ett offentligt
område som vi delar med rävar,
älgar, barn, svamp-plockare osv.
 
Och det finns faktiskt några som
inte har hört om vårt härliga
swimrunlopp, så var
uppmärksamma, ge plats och
visa hänsyn på stigarna &
vandringslederna.  
 
Så med det sagt, tävla snyggt
och hälsa på alla ni möter längs
vägen. Det är god stil!
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Ytterligare frågor
och funderingar?05

Tveka inte att kontakta oss på Camp
Dalsland om det är ytterligare frågor
som dyker upp. 
 
info@campdalsland.se
 
0709-377 888
 
www.campdalsland.se
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