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Hålltider för
dagen01

Lördag 5 oktober
 
09:00 Incehckning & efteranmälan öppnar 
10:30 Anmälan till DXT Kids öppnar (obs i cafeterian)
11:00 Start DXT Kids
11:30 Start 13 km och 22 km
12:00 Start 5 km och 9 km
14:00 Prisutdelning
14.30 Anmälan till 2020 öppnar
15:00 Målet stänger
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Lite praktisk
information02

Startkuvert finns att hämta från kl. 9.00 i
Camp Dalslands tält på Långevi
Idrottsanläggning. Startkuverten
innehåller nummerlapp + säkerhetsnålar. 
 
Bagage som du vill förvara under loppet
kan läggas i Camp Dalslands trailer. Du
lämnar bagage på egen risk. 
 
 

Ombyte/Dusch finns i anslutning till
start- och målområdet.
 
Banmarkeringarna längs med banan
är röda/orange pilar i plåt och små
flaggor i orange. Banmarkeringar
måste följas, annars riskeras du att
diskvalificeras. 
 
Parkering finns i anslutning till
idrottsanläggningen. Det går också bra
att parkera vid Långevis förskola i
närheten. 
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Exempel på banmarkering



Före
loppet 03

Det är start för Utmaningen (22 km) och Lång bana (13 km) kl. 11.30
Det är start för Kort bana (9 km) och Friskvårdsklass (5 km) kl. 12.00
 
Nummerlappen fästes på framsidan av kroppen med säkerhetsnålar. Det är viktigt
att du inte viker nummerlappen, eller tar av chippet. Det kan påverka dina mellantider
samt måltid. 
 
Båda distanserna startar med en kraftig stigning, det är ca 500 meters uppvärmning
runt idrottsstadion först. 
 

START

BANORNA

Länk till bankartorna finner du på sista sidan

Det är tre olika slingor på Dalsland X-Trail. 5 km, 9km och 13 km. Alla som
springer Utmaningen på 22 km, springer först ett varv på Långa banan 13 km för

att därefter springa ett varv på Korta banan 9 km. 



Under
loppet 04

Det är depåer ca halvvägs på båda distanserna - lång och kort bana. För
alla som springer 22 km, är det också en depå vid varvningen i målområdet.
På depåerna längs med banorna serveras: sportdryck, vatten & godis. Vid
varvningen för 22 km finns också bananer. För dem som deltar i
friskvårdsklassen på 5 km är det endast depå vid målgång. 
 
Vid målgång får alla distanser; vatten, sportdryck, kaffe, godis och banan. 
 
Depåerna är utplacerade på bankartan. 
 

DEPÅER LÄNGS MED BANAN

SPURTPRIS

I år har vi den stora glädjen att presentera vår spurtpris-sponsor Dalsland Sparbank.  
 
Det kommer delas ut ett spurtpris till respektive kvinna och man i distanserna 9 km,
13 km och 22 km. Spurten startar ca 1 km innan första depån och avslutas vid
depån. Start och mål för spurten kommer att markeras med beachflaggor.  
 
Vinnaren av spurtpris får 500 kr, sportbag, vattenflaska och handduk. 
 
 
 
 

FOTOGRAF

Kom i håg leendet! Vi har fotografer utplacerade längs med banan. Bilder
publiceras på Facebook efter loppet och det finns möjlighet att köpa fotografierna
högupplösta och utan logga. 
 
 
 
 
 



Efter loppet....05
Vid målgång får alla som genomfört
loppen en medalj. I år får alla
miljövänliga trämedaljer.  
 
Vid målgång får alla deltagare vatten,
sportdryck, kaffe, godis och banan.
 
Duschar och ombyte finns tillgängligt
i anslutning till målområdet.  
 
Prisutdelningen äger rum kl. 14.00
vid mål. Det är riktigt skoj om så
många som möjligt stannar och firar
vinnarna i de respektive klasserna. 
 
På prisutdelningen kommer även
spurtpris-vinnarna premieras. 
 
Förutom medaljörerna kommer
Camp Dalsland lotta ut vinster från
våra sponsor. Alla som är på plats
har chans att vinna!
 
Kl. 14.30 öppnar anmälan till
Dalsland X-Trail 2020. Early Bird
kuponger kommer att delas ut!
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Ytterligare frågor
och funderingar?06

Tveka inte att kontakta oss på Camp
Dalsland om det är ytterligare frågor
som dyker upp. 
 
info@campdalsland.se
 
0531-52 68 88
www.campdalsland.se

Foto: Marie Leander

Klicka på loggan för att komma till bankartorna

http://www.campdalsland.se/loppen/dalsland-x-trail/karta/

