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DETTA PM GÄLLER SOM

FÄRDBEVIS
Lördag 17 september 2016
kl. 10.00–17.30

PM & STARTBEVIS

Varmt välkomna till
Tjurruset, Kalvruset & Minikalvruset 2016!
Många med mig har längtat och nu dröjer det inte länge innan första startskottet
går. Det har blivit dags för 2016 års upplaga av Tjurruset, 17 september, dagen
då Tjurruset fyller 25 år. Vi på IF Göta kan stolt välkomna alla deltagare och
publik till ytterligare ett fulltecknat motionsarrangemang på Norra Fältet och
I2-skogen i Karlstad.
I och med firandet av födelsedagsbarnet har vi utlovat en del nyheter och
överraskningar i årets upplaga och det vi lovat håller vi. Nya hinder, nygamla
samarbeten och en mer publikvänlig bana är delar av vad vi bjuder på detta
år. Efter starten vid KMTI uppmanar vi de som vill se deltagarna under loppet
bege sig till Sannakorset, det tar inte lång stund att promenera dit och därifrån
kommer det finnas bra platser att se löparna passera längs banan mer än en
gång.
Vi på IF Göta vill att du som deltagare tar dig tid och läser igenom detta
PM. Det innehåller viktig information som du måste ta del av för att vara väl
förberedd inför årets lopp.
Jag vill trycka lite extra på snitslingen av banan. Som deltagare är det viktigt att
du är uppmärksam på markeringar och pilar för att du på ett säkert och enkelt
sätt ska hitta ute i skogen. Vi använder oss till största delen av ATA-band för
att snitsla upp banan.

IF Göta Karlstad • 054-21 23 27
• tavling@ifgota.se

Allt deltagande sker på egen risk och vi uppmanar alla att visa hänsyn ute i
skogen.
Jag vågar lova att det kommer bli en fantastisk dag med många taggade
deltagare och en förväntansfull publik, så återigen, välkomna till årets
skitigaste löparfest!
Jennie Persson
Marknads- och arrangemangsansvarig IF Göta Karlstad

VI FIRAR 25-ÅRSJUBILEUM
Självklart ska vi fira födelsedagsbarnet och det
gör vi på många olika sätt, här är några av dem.

NYA HINDER

PUBLIKPLATS
(Sannakorset)

Bland annat träffar löparna i år ”Drethôle”, ett blött och lerigt
hinder som man passerar halvvägs in i banan. Det gäller att
ta sig igenom ett vattenhål och uppför en lerig slänt.

HINDERBANA
En annan nyhet är hinderbanan med tidtagning och chans
att vinna fina spurtpriser. Mitt i banan har vi byggt en
hinderbana, din tidtagning startar på vägen in i banan och
cirka 400 meter senare stoppas din tid och du är med och
tävlar om bästa kvinna och bästa man i denna hinderbana.
Det blir ett intensivt avsnitt på en äng på andra delen av den
tuffa banan.

ARRANGEMANGSOMRÅDE

START

VÄRSTINGKLASSEN
Vår nya tävlingsklass kommer bli det tuffaste loppet i
Tjurrusets historia.

PUBLIKVÄNLIGT
I år har vi också jobbat extra mycket med att göra bansträckningen mer publikvänlig. Bästa platsen att se deltagarna
ifrån är Sannakorset. Vi kommer skylta så att man lätt hittar
dit direkt efter starten utanför KMTI.

Startskottet för Värstingklassen skjuts cirka 15 minuter efter
att de sista deltagarna har gett sig iväg. Det blir inte bara
en tuffare löpning genom den leriga banan, det blir också
en utmaning att planera hur man tar sig förbi deltagare man
kommer ikapp på bästa sätt.
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STARTTIDER TJURRUSET
13.45
14.00
14.05
14.08
14.15
14.20
14.25
14.35
14.45

UPPVÄRMNING KMTI
STARTGRUPP ELIT + GUL
STARTGRUPP GRÖN
UPPVÄRMNING 2
STARTGRUPP BLÅ
STARTGRUPP RÖD
STARTGRUPP LILA
UPPVÄRMNING 3
STARTGRUPP SVART VÄRSTINGKLASSEN

För att starten skall gå lätt och smidigt, ber vi dig att ställa dig i den startfålla som
har samma färg som din nummerlapp. Du hittar din startgrupp och tid i startlistan.

TJURRUSET

UPPVÄRMNING TJURRUSET

Det är väldigt många som ska springa i årets upplaga, vilket
är fantastiskt roligt. Vi vill att förutsättningarna ska vara de
bästa för alla, så därför ber vi dig att visa hänsyn i starten
genom att ställa dig i rätt startfålla, leta reda på färgen du har
på din nummerlapp.

KMTI kör första uppvärmningen cirka klockan 13.45 och en
andra omgång cirka klockan 14.08 för resterande startgrupper.
Ungefär klockan 14.35 körs en extra uppvärmning för
premiärloppet Värstingklassen.

Vi tillämpar netto-tid, vilket innebär att din tid börjar rulla
först när du passerat startlinjen.

NETTOTID TJURRUSET
Vi tillämpar nettotid, vilket innebär att din tid börjar rullar
först när du passerar startlinjen/startportalen och avslutas
när du passerar mållinjen. Det bidrar till att vi kan köra flera
startgrupper och alla får lika bra förutsättningar i starten.

Ett lag kan bestå av maximalt 6 deltagare där de 5 snabbaste
tiderna ger lagets tid.
Direkt efter målgång får alla deltagare det eftertraktade
Tjurrusetglaset och något att dricka.

BYTE AV NAMN/TRASSELAVGIFT

Snabbaste dam, herr och lag får ett pris. Prisutdelningen sker
från scenen snarast möjligt efter avslutad tävling.

Det är viktigt att du som deltar är anmäld i ditt eget namn.
Vi hjälper till med namnbyte fram till en timme före start
mot en trasselavgift på 100 kronor. Namnändringen gör du i
informationstältet på arrangemangsområdet.

UTLÄMNING AV
NUMMERLAPPAR

Vi ber dig att ha jämna kontanter eller betala med Swish för
snabb och smidig hantering. Betalar du med Swish ber vi dig
förbereda betalningen under tiden du står i kö. Skylt med
instruktion kommer finnas i anslutning till tältet.

Nummerlappsutdelningen
öppnar klockan 09.00
lördagen den 17 september.
Observera att du hämtar
din nummerlapp på
arrangemangsområdet vid
Norra Fältet.

Observera! Deltagare som springer under felaktigt namn
diskvalificeras automatiskt från tävlingen.

TRANSPORT AV KLÄDER FRÅN STARTEN
FÖR TJURRUSET TILL MÅLOMRÅDET

Tänk på att vara ute i god
tid då det kommer vara
mycket folk.

Starten ligger cirka 800 meter från målområdet och därför
erbjuder vi dig som deltagare i Tjurruset transport av
eventuella överdragskläder. Lägg dina kläder i en plastpåse
tydligt märkt med ditt startnummer, lämna sedan påsen i
lastbilen utanför KMTI:s entré.

För att undvika onödig
kötid ber vi dig att ha ditt
startnummer redo.

Efter avslutat lopp hämtar du ut din påse i målområdet.
Observera! Max en plastpåse per deltagare.
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KALVRUSET
I Kalvruset är det barn födda 2002-2007 som springer en bana på
cirka 3 kilometer.
Vi delar ut priser för de tre snabbaste deltagarna i varje åldersklass
och prestationspriser till lag.
I lagtävlingen räknas de fem snabbaste tiderna i grupperna födda
2002-2004 och 2005-2007.
Det finns ingen övre gräns för antalet deltagare per lag i Kalvruset
men prisbordet är anpassat för 5 lagmedlemmar. Prisutdelningen
sker från scenen så snart alla deltagare har gått i mål.
Efter målgång får alla deltagare som genomfört sitt lopp
samplingsprodukter och en plakett.
Observera att vissa samplingsprodukter kan ha innehåll som inte
är lämpliga för eventuella allergiker.

EFTERANMÄLAN KALVRUSET
Efteranmälan sker i mån av plats på Norra Fältet från klockan 09.00
fram till 45 minuter innan start. Kostnad för efteranmälan: 210 kronor.
Betalar du kontant, ber vi dig ta med jämna pengar.

BYTE AV NAMN
Det är viktigt att du som deltar är anmäld i ditt eget namn. Vi hjälper
till med namnbyte fram till en timme före start mot en trasselavgift
på 100 kronor. Namnändringen gör du i informationstältet på
arrangemangsområdet.

STARTTIDER KALVRUSET
12.00
12.15
12.30
12.40
12.50
13.00

POJKAR
POJKAR
POJKAR
POJKAR
POJKAR
POJKAR

&
&
&
&
&
&

FLICKOR
FLICKOR
FLICKOR
FLICKOR
FLICKOR
FLICKOR

–
–
–
–
–
–

07
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05
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02

Vi ber dig att ha jämna kontanter eller betala med Swish
för snabb och smidig hantering. Betalar du med Swish ber
vi dig förbereda betalningen under tiden du står i kö. Skylt
med instruktion kommer finnas i anslutning till tältet.
Observera! Deltagare som springer under felaktigt namn
diskvalificeras automatiskt från tävlingen.

PRENUMERATIONS
ERBJUDANDE

Tre månader

Upptäck
Värmlands
Folkblad

för bara

355:Vi ger dig full koll på allt
som händer i Värmland.
Dessutom får du som
prenumerant alltid något
litet extra – läs mer på
kundservice.vf.se

Klipp ut och skicka in kupongen. Du kan också ringa 054-17 56 90 eller mejla dina uppgifter till pren@vf.se

JA TACK! Jag vill upptäcka Värmlands Folkblad och tackar därför ja till att
prenumerera i tre månader för endast 355:- (ord pris 709:-).
NAMN:

........................................................................................................

ADRESS:

........................................................................................................

Frankeras ej
VF betalar
portot

POSTADRESS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................

Värmlands Folkblad

E-POST:

........................................................................................................

SVARSPOST

Erbjudandet gäller t o m 31/10 2016 för privatpersoner inom Värmlands län och till den som inte varit abonnent eller har haft en rabatterad/provläsningsperiod de senaste 3 månaderna. Dina lämnade uppgifter kommer att behandlas av Värmlands Folkblad för att kunna fullgöra avtal och kan
också komma att behandlas för marknadsändamål för oss och våra samarbetspartners. Vid frågor kontakta oss på tel 054-17 55 00 eller pul@vf.se.
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20/7

TELEFON:

650 019 500
658 00 Karlstad

STARTTIDER MINIKALVRUSET
I Minikalvruset är det barn födda 2008 och senare
som springer och det sker under formen ”Drop-in”,
vilket innebär att deltagarna själv väljer sin starttid
mellan 11.30 - 14.30.
MINIKALVRUSET
Banan för deltagare i Minikalvruset mäter cirka 200 meter
alternativt 400 meter. Hindren är såklart anpassade för
mindre barn. Efter loppet får samtliga barn en plakett.

EFTERANMÄLAN MINIKALVRUSET
Efteranmälan sker i mån av plats på Norra Fältet från klockan
09.00 under arrangemangsdagen fram till sista starten, cirka
14.30.
Kostnad för efteranmälan: 80 kronor.
Betalar du kontant, ber vi dig ta med jämna pengar.
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TJURRUSETDAGEN PÅ NORRA FÄLTET
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Denna bild är en preliminär och övergripande skiss för den 17 sep.

ARRANGEMANGSOMRÅDE
MED INFO, SCEN,
NUMMERLAPPSUTDELNING,
T-SHIRTFÖRSÄLJNING,
KIOSK, GRILL, UTSTÄLLARE

Infante
rigatan

Sandbäckstjärnet

BANORNA

TIDTAGNING/CHIP

Både banan för Tjurruset och Kalvruset är hemliga för
deltagarna fram till start. Förbered er redan nu på en
spännande bansträckning med många roliga och tuffa hinder.

Alla deltagare i Tjurruset och Kalvruset får tillsammans med
sin nummerlapp ett chip och ett kardborreband. Montera
chipet på kardborrebandet och sätt det sedan på valfri arm.

TJURRUSET

Efter målgång ska chipen återlämnas! Dra ur kardborrebandet
och lämna tillbaka dem på anvisad plats. Följ skyltar efter ditt
startnummer. Observera! Icke återlämnade chip debiteras
med 650 kronor.

Banan mäter cirka 10 kilometer och innehåller både byggda
och naturliga hinder.

KALVRUSET

BARA EN SAK
ÄR VIKTIGARE
ÄN ATT VINNA.
ÅTERVINNA.

Banan är cirka 3 kilometer och innehåller flera av Tjurrusets
tuffa och utmanande hinder. Alla deltagare i Kalvruset bör
vara simkunniga då vissa delar av banan kan passera vatten.

MINIKALVRUSET

OMKLÄDNING

Omklädning sker på KMTI,
Säterivägen 6, i anslutning
till starten för Tjurruset eller
i anslutning till Tingvalla Isstadion, cirka 800 meter från
arrangemangsområdet. Följ arrangörens skyltning!

Det finns två varianter av banor, 200 och 400 meter. Båda
innehåller flera tuffa och lekfulla hinder anpassade för de lite
mindre barnen.
Observera! Allt deltagande i våra tre lopp sker på egen risk!
Se till att du har ordentliga skor och är väl förberedd.
I Tjurruset och Kalvruset får du räkna med att bli både
smutsig och blöt. Även i Minikalvruset kan du bli lite
smutsig.
Glöm inte att visa hänsyn gentemot dina medtävlande.

SJUKVÅRD

Arrangemangets sjukvårdsteam finns i anslutning till
målgången samt vid ett flertal ställen längs banan.

KONTROLLSTATIONER
Längs Tjurrusets bana kommer det att finnas kontrollstationer
som registrerar att deltagarna sprungit rätt väg. För att vara
säker på att få en tid i mål är det därför viktigt att du som
deltagare håller dig innanför banmarkeringarna vid samtliga
hinder.

Allt deltagande sker på egen risk
och under eget ansvar.
Banan för Tjurruset och Kalvruset är
markerad med ATA-band, vilka förekommer
Välkommen
olika frekvent längs banan och det ll
tena
ti ärSDu
som deltagare som ansvarar för att följa
Recycling!
rätt väg!
Ingen bansträckning går över järnvägen
och det är strängeligen förbjudet att vara i
närheten av banvallen i samtliga lopp.

MATERIALLEVERANTÖRER TILL BANAN

Notera alltså att banan passerar under
banvallen vid ett tillfälle.

Stena Recycling i Karlstad
Telefon 010-445 63 00
www.stenarecycling.se
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PASSA PÅ ATT KÖPA VÅR
SNYGGA JUBILEUMS T-SHIRT

KIOSK OCH GRILL
IF Göta kommer på arrangemangsområdet erbjuda försäljning av hamburgare, korv, kaffe och ett litet sortiment av
kioskvaror.
All vinst från grill och kiosk går oavkortat till IF Götas
friidrottsverksamhet.

PARKERING
Vi uppmanar boende i Karlstad att tänka miljövänligt - lämna
bilen hemma och åk kostnadsfritt med Karlstadsbuss. Ta med
KUNSKAP & ENGAGEMANG
ditt PM som färdbevis.
För resande med bil rekommenderar vi att följa arrangörens
skyltning för parkering. Observera att arrangören endast
ansvarar för parkeringen på Norra Fältet, vilken snabbt blir
full.
Det är förbjudet att parkera på Infanterigatan då detta är
en utryckningsväg för Polis, Ambulans och Räddningstjänst.
Att delta i Tjurruset eller i Kalvruset är något att vara stolt över,
självklart vill du väl visa upp att du deltog jubileumsåret!
LIVERESULTAT
T-shirten är i skönt funktionsmaterial som andas och gör din
Liveresultat anslås på www.tjurruset.com. Publicering av
löprunda behaglig.
alla resultat sker även i Värmlands Folkblad under måndagen
Beställningen gör du via: info@ifgota.se
den 19/9.
Uppge ditt namn och storlek.

Ett färgstarkt och
formsäkert 2015

OBS! Du hämtar din t-shirt på arrangemangsområdet i
nummerlappstältet den 17 september.
T-shirten finns i begränsad upplaga, först till kvarn gäller!

VÄTSKESTATIONER

CityTryck i Karlstad erbjuder helhetslösningar inom grafisk produktion,
Tjurruset har två vätskestationer längs banan och här serveras
formgivning, original, tryck och bokbinderi – allt under samma tak.
vatten. Kalvruset och Minikalvruset har endast vätska
i
KUNSKAP & ENGAGEMANG
Det gör det enklare för dig som kund att ha hela produktionen samlad
målfållan.

och framför allt är det ett effektivt arbetssätt som spar både tid och
pengar. Vi brinner för smarta lösningar som gör nytta i din kommunikation.

KUNSKAP & ENGAGEMANG

Kunskap och engagemang är våra ledord. Vi älskar utmaningen i snabb
och säker produktion, där leveranserna sitter på klockslaget och till den
kvalité som du förväntar dig.

Läs mer på www.citytryck-karlstad.se

Ett färgstarkt
färgstarktoch
och
formsäkert 2015
formsäkert
2016

Ett färgstarkt och
formsäkert 2015

CityTryck i Karlstad erbjuder helhetslösningar inom grafisk produktion,
formgivning, original, tryck och bokbinderi – allt under samma tak.
Det gör det enklare för dig som kund att ha hela produktionen samlad
och framför allt är det ett effektivt arbetssätt som spar både tid och
pengar. Vi brinner för smarta lösningar som gör nytta i din kommunikation.

Kunskap och engagemang är våra ledord. Vi älskar utmaningen i snabb
och säker produktion, där leveranserna sitter på klockslaget och till den
CityTryck i Karlstad erbjuder helhetslösningar inom grafisk produktion,
kvalité som du förväntar dig.
formgivning, original, tryck och bokbinderi – allt under samma tak.
Det gör det enklare för dig som kund att ha hela produktionen samlad
och framför allt är det ett effektivt arbetssätt som spar både tid och
pengar. Vi brinner för smarta lösningar som gör nytta i din kommunikation.
Läs mer på www.citytryck-karlstad.se

Kunskap och engagemang är våra ledord. Vi älskar utmaningen i snabb
och säker produktion, där leveranserna sitter på klockslaget och till den
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kvalité som du förväntar dig.

DET ÄR SKITIGT

VINN STARTPLATS FÖR ETT LAG

När du går i mål efter Tjurruset eller Kalvruset, kommer du
förmodligen att vara skitig från topp till tå. Därför råder vi dig
att ta på dig kläder du inte är rädd om. Detsamma gäller dina
löparskor. Lämna de nyinköpta hemma och ta på dig ett par
som du inte är rädd för att smutsa ner.

Ta en bild på dig och dina lagkamrater framför vår fotovägg
på arrangemangsområdet, lägg ut bilden på Tjurrusets
Facebooksida, berätta vad som var bäst med årets lopp och
tävla om en plats för ett lag i Tjurruset 2017.

BILDER FRÅN ARRANGEMANGET

DUSCHA AV DIG DET VÄRSTA

Självklart kommer vi även i år att föreviga denna dag. Till vår
hjälp har vi Solstafoto som kommer finnas på plats på både
arrangemangsområdet och ute i banan.
Kanske just du hamnar på bild i år!
Spana in bilderna på Solstafotos
Facebooksida.

Bravida och Biltema finns på plats efter målgången med
duschar och högtryckstvättar så att du kan tvätta av den
värsta skiten innan du beger dig hemåt.

PITCHER’S ÄR TJURRUSETS OFFICIELLA AFTER RUN!

För arrangemangets deltagare kommer festen att fortsätta på kvällen, inne i stan, på Pitcher’s.
För er som redan nu vet om att ni kommer vara hungriga, rekommenderar vi att boka bord på Pitcher’s, 054-18 03 00.

fri entré till
nattklubben
visa upp annonsen så får du fritt
inträde till vår nattklubb med
två dansgolv och två dj:s
Pitcher’s Karlstad

Tel 054-18 03 00
info.karlstad@pitchers.se
www.pitchers.se

9

TÄNK PÅ MILJÖN, ÅK BUSS!
Alla deltagare åker i samband med
TJURRUSET-arrangemanget till och
från tävlingsområdet kostnadsfritt med
Karlstadsbuss kl 10.00–17.30.
Detta PM gäller som färdbevis (biljett).
För att komma till arrangemangsområdet
väljer du linje 6 (Hållplats Tingvalla Isstadion)
eller linje 2 och 8 (Hållplats Scandic)
och går under E18, mot Polishuset.

487 RUM PÅ 3 HOTELL
Bo härligt mitt i stan eller vid Klarälvens strand!
Scandic Winn 054 776 47 00
Scandic Karlstad City 054 770 55 00
Scandic Klarälven 054 776 45 00

scandichotels.se
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RIKSBYGGEN
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Avsändare:
IF Göta Karlstad
Regementsgatan 8
653 40 Karlstad

Träningskonvent 15 oktober 2016
Äntligen är det dags för en stor inspirationsdag
inom träning i Karlstad!
Träna tillsammans med några av Sveriges
främsta instruktörer och föreläsare.
En fullspäckad dag mellan 09.00 – 16.15.

Pris: 1.095:Jose Nunez
Annika Sjöö
Monika Björn
Jessica Clarén

Välj på flera olika pass t ex,
The Drop, Jive Explosion, Moovieo Athletic,
Fire up Vinyasa och mycket mer.
Anmäl dig redan idag för att säkra din plats på
Karlstads häftigaste Träningskonvent!
Välkommen!
www.kmti.se

CITY TRYCK I KARLSTAD AB 2016. Miljömärkt trycksak, lic.nr 341 144.

& många fler

