
Tävlings PM Boden Fortress 2018-06-30 
 
Hej och välkommen till Boden Fortress, detta är ett tävlings-PM som ger er löpare mer 
detaljer inför stundande lopp.  
 
TC 
Tävlingscentrum tillika start och mål kommer att finnas i anslutning till Försvarsmuseum, 
Granatvägen 2 i Boden. Det finns gott om parkeringsplatser på grusplanen som ligger i 
anslutning till Försvarsmuseum.  
 
Toaletter finns i anslutning till TC i Försvarsmuseum. 
 
Det kommer att finnas möjlighet till väskinlämning för den som önskar, meddela vid 
uthämtning av nummerlapp om du önskar väskförvaring under loppet. Väskinlämning och 
uthämtning är öppet från och med 08:00-18:30 tävlingsdagen. 
 
Duschmöjlighet erbjuds på Boden Arena, flygfältsvägen 31 . Transport till Boden Arena sker 
genom egen försorg.  
 
Anmälningsförfarande:  
Gå in på www.bodenfortress.se alternativt www.race.se och klicka på anmälan så blir du 
länkad rätt. Du betalar med kort och kan direkt se din anmälning i startlistan. 
 
Pris: 
Du betalar en engångssumma för ditt deltagande som ökar stegvis närmare tävlingens 
genomförande enligt följande, from 1 december 10K 250kr, 30K 350kr, 50K 450kr, från 1 
januari 300, 400, 500 och från 15 juni gäller efteranmälan 500, 600, 700kr. Efteranmälan är 
öppen till den 29 juni.  
 
Klasser: 
På alla distanser finns följande klasser att välja på: 
Damer, Damer 40+, Herrar, Herrar 40+, Motion 
 
Uthämtning nummerlapp:  
När du hämtar din nummerlapp kommer du också att få din T-shirt i önskad storlek. Du kan 
hämta din nummerlapp i TC dagen innan mellan 18:00-19:00 eller tävlingsdagen från och 
med klockan 08:00. 
 
Tävlingsgenomgång:  
Genomförs vid TC (samling i Försvarsmuseum entre) tävlingsdagen 08:30 och riktar sig 
främst till löpare i 30K och 50K klassen men är öppet för alla, deltagande är frivilligt. Under 
genomgången går tävlingsledningen igenom bansträckning, vätske- och energistationer, 
säkerhetsorganisationen samt informerar om intressanta historiska sevärdheter som 
kommer att passeras.  
 

http://www.bodenfortress.se/
http://www.race.se/


Markering: 
Banan är markerad med orange snitsel samt skyltar med orange pil. Exempel på 
banmarkering kommer att anslås vid TC, löparen ansvarar för att denne vet hur 
markeringarna ser ut.  
 
Start:  
Starttid 10K samtliga klasser: 10:00 
Starttid 30K samtliga klasser 09:30 
Starttid 50K samtliga klasser: 09:30 
 
Tidtagning och resultat: 
Tidtagning kommer att ske med liverapportering vid respektive fort samt målgång. 
 
Sista målgång: 
maxtid 8 tim och 30 min. Senaste målgång 18:00  
  
Liveresultat finns på www.race.se samt fastställda resultatlistor kommer att publiceras på 
hemsidan www.bodenfortress.se och på facebook 
 
Prisutdelning preliminära tider:  
Prisutdelning för 10K sker i anslutning till TC 12:00 
Prisutdelning för 30K sker i anslutning till TC 14:00 
Prisutdelning för 50K sker i anslutning till TC 16:00  
 
Vätska/energi: 
Vätska (energidryck och vatten) kommer att serveras: 
På Rödbergsfortet (ca 5km) 
På Södra Åbergsfortet (ca 14km) 
På Gammelängsfortet (ca 23km) 
På Kvarnängen (ca 31km) 
På Degerbergsfortet (ca 40km) 
På Pagla skidstadion (ca 44km) 
På Kvarnängen (ca 48km) 
Vid målgång (10/50km)  
 
Vatten för att fylla upp vätskesystem kommer att finnas vid alla stationer förutom 
Rödbergsfortet. 
 
Energi kommer att serveras på: 
Södra Åbergsfortet (ca 14km)  
Gammelängsfortet (ca 23km) 
Degerbergsfortet (ca 40km)  
 
Langning av vätska eller energi längs vägen är tillåten.  
 
 

http://www.race.se/
http://www.bodenfortress.se/


Info om vad som erbjuds på vätske- och energistationerna:  
Vätska: Enervit  
Energi: Enervit 
 
Utrustning: 
Ingen obligatorisk utrustning 
Vi rekommenderar löparskor för elljusspårkaraktär.  
30k och 50k löpare rekommenderas att springa med vätskebehållare och telefon.  
 
Säkerhet:  
Löpare i alla distanser kommer att genomföra någon eller några få vägövergångar på 
trafikerade vägar. Vägvakter kommer att bemanna dessa vägövergångar, löparna uppmanas 
till försiktighet vid passager. Vägvakter kommer att bära gula/orange västar.  
Totalt kommer att finnas 10 vägvakter/kontrollanter/guider längs hela 50km banan. 
 
Sjukvårdsberedskap med en ambulanssjuksköterska finns upprättad vid start/målgång och 
kan rycka ut till skadeplats vid behov. 070-3716706 
 
Om du skulle behöva bryta tävlingen, anmäl till närmaste bemannade station, eller om du 
behöver transport tillbaka till TC ring: 070-3611870 
 
Observera att tävlingen inte erbjuder löparna försäkring utan att löparen springer på egen 
risk med egen försäkring.  
 
Om ni nu har några kvarvarande frågor får ni mer än gärna höra av er till vår mail 
info@bodenfortress.se.  
 
Varmt välkomna till Boden Fortress 2018/ Tävlingsledningen BF.adventure AB  
 
  
  
  

mailto:info@bodenfortress.se

