
 

 
Inbjudan till stafetten efter Stora Hälsingegårdars Väg 

Söndagen 5 Augusti 2012 
Loppet mellan Alfta – Edsbyn, totalt 28 km 

 
En löpartävling för föreningar, företag, familjer, kompisgäng – alla är välkomna till detta lopp efter den vackra vägen bland 
hälsingegårdar! 
 
Start: kl. 10.00 vid Hälsingegård Ol-Anders, öster om Alfta intill rv 50. 
Mål: Hälsingegård Mårtes, hembygdsgården i Edsbyn.  
Klasser: Dam, Herr, Mix samt Ensamlöpare. I stafetten får man springa max en sträcka per person. 
 
 Från Till Längd 
Str 1: Hälsingegård Ol-Anders, Alfta  - Hälsingegård Löka 4km 
Str 2: Hälsingegård Löka  - Långheds bygdegård 4km 
Str 3: Långheds bygdegård  - Knåda Sport   9,5km, bergspris till ledande lag i resp. klass efter 4,5 km  
Str 4: Knåda Sport - Rotebergs skola 4,5km                                                (Vinnberg, sockengräns)     
Str 5: Rotebergs skola - Hälsingegård Mårtes, Edsbyn 6km 
  
Anmälan: Anmälan skickas till info@alfta-osa.se, eller via deras hemsida www.alfta-osa.se, Betalning sker i samband med anmälan 
till ALFTA-ÖSA OK, BankGiro: 613-6527. Märk inbetalningen med ”hälsingegårdarsstafetten” samt ”lagnamn”. 
 

Anmälningsavgift 1/5-25/7 26/7-3/8 5/8  

Dam, Herr, Mix 500 kr 750 kr 1000 kr 

Ensamlöpare 150 kr 225 kr 300 kr 

 
Tidtagning: Varje deltagande lag får låna en ”Sport-ident-pinne” som registrerar sträcktider och totaltid. Ej återlämnad pinne 
debiteras med 300 kr. 
Vätska: Vid varje växlingsstation finns vätska samt vid Vinnberg på str 3. Langning från bil ej tillåten. 
Priser: Hederspriser till de främsta lagen i varje klass. Pris till bäst utklädda lag samt bergspris till ledande lag efter 4,5km på sträcka 
3, vid sockengränsen Vinnberg.  Dessutom lottas det ut priser bland alla deltagande lag. Alla deltagare får ett diplom. 
Övrigt: Arrangören ansvarar inte för någon transport av löpare eller kläder. Vid varje växlingsstation finns WC, duschmöjligheter 
finns vid mål. Vid start, mål och växlingsstationerna anordnas det t.ex. försäljning av fika, korv, hamburgare, kolbullar etc. 
Underhållning finns längsmed loppet.  
Upplysningar: Marita Östberg tfn: 070-712 21 08, Björn Iversen tfn: 070-310 41 29  leta upp oss på www.facebook.se /Stora 
Hälsingegårdarsstafetten 

Välkomna önskar Alfta-ÖSA OK & Edsbyns IF Friidrott  

i samarbete med Föreningen Stora Hälsingegårdars Väg  samt 
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