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Varmt välkomna till Tjurruset 2022!
STARTTIDER TJURRUSET
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UTLÄMNING AV NUMMERLAPPAR
Nummerlappsutdelning sker från klockan 09.00 lördagen
den 17 september på arrangemangsområdet vid Norra
Fältet. Tänk på att vara ute i god tid för att minska trängsel
och köbildning. För att undvika onödig kötid och trängsel
ber vi dig att ha ditt startnummer redo. Startnumret hittar
du i startlistan på vår hemsida, www.tjurruset.com/loppen,
klicka dig in på det lopp du ska springa och sen startlista.

UPPVÄRMNING TJURRUSET
KMTI kör första uppvärmningen cirka klockan 13.45.
Uppvärmarna kommer att hålla er varma mellan startgrupp 2 och 3.

NETTOTID TJURRUSET
Vi tillämpar nettotid, vilket innebär att din tid börjar rulla
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.

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.
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.

UPPVÄRMNING 1

14.00

STARTGRUPP 1

14.10

STARTGRUPP 2

14.20

STARTGRUPP 3

30-ÅR

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.
Vi ber dig att inte blanda dig i startgrupper
utan kom till startlinjen först när det är din
startgrupps tur för uppvärmning.
Uppvärmarna kommer att hålla er varma
mellan startgrupp 2 och 3.

TJURRUSET
Det är många som ska springa i årets upplaga, vilket
är fantastiskt roligt, välkomna tillbaka! 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, respektera detta och kom inte till starten innan
din startgrupp.
Vi tillämpar nettotid, vilket innebär att din tid börjar rulla
först när du passerat startlinjen.
Ett lag kan bestå av maximalt 6 deltagare där de 5 snabbaste
tiderna ger lagets tid.
Pris delas ut till 5 snabbaste damer, 5 snabbaste herrar och
snabbaste lag.

13.45

STARTTIDER KALVRUSET
P/F 08-09 kl 11.30
P/F 10-11 kl 11.50
P/F 12-13 kl 12.10

STARTTIDER MINIKALVRUSET
Minikalvruset har drop-in mellan 11.30-14.30.
Under den tiden kan man starta när det passar.

BANORNA
Banan för Tjurruset är hemlig för deltagarna fram till start.
Förbered er redan nu på en spännande bansträckning med
varierad terräng och anpassade hinder.
TJURRUSET
Banan mäter cirka 10 kilometer och innehåller både byggda
och naturliga hinder.

TRANSPORT AV KLÄDER FRÅN STARTEN FÖR
TJURRUSET TILL MÅLOMRÅDET
Starten ligger cirka 1000 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.
Efter avslutat lopp hämtar du ut din påse i målområdet.
Observera! Max en plastpåse per deltagare.

HINDER
Längs banan möts du av båda naturliga och byggda hinder.
Räkna med att du ska ta dig fram genom lera, vatten och
snårig skog. Tänk på att visa hänsyn till varandra under
loppet. Välj därför rätt tillfälle att springa om andra löpare.

TJURRUSETDAGEN PÅ NORRA FÄLTET
= BRA VÄG TILL START

ALLT DELTAGANDE
SKER PÅ EGEN RISK
OCH UNDER EGET ANSVAR!
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Denna bild är en preliminär och övergripande skiss för den 17 sep.
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ANMÄL DIG PÅ:

www.energiruset.com

SPECIALDESIGNADE KLÄDER

hem så ni kan hämta dem vid ett senare tillfälle.

Att delta i Tjurruset är något att vara
stolt över och självklart vill du väl visa
upp att du deltog i loppet.

SJUKVÅRD

Det kommer finnas möjlighet att köpa
tights på arrangemangsdagen. Vill du
istället beställa kläder innan görs detta
via: info@ifgota.se

KONTROLLSTATIONER

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

OBS! Tights finns i begränsad upplaga
så det är först till kvarn som gäller!

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.

OMKLÄDNING

VÄTSKESTATIONER

Uppge ditt namn och storlek.

BYT OM HEMMA!
Det kommer att finnas möjlighet
till toaletter på KMTI. Efter loppet
det inte att finnas möjlihet till
ombyte på KMTI.
EFTER LOPPET erbjuds omklädning och dusch i
Våxnäshallens omklädningsrum.

TIDTAGNING/CHIP
I år använder vi oss att ett engångschip som även används
på liknande lopp.
Detta chip fäster du på fotleden och det behöver ej
återlämnas när du gått i mål.
Observera att du ej kan sätta chippet på handleden.
För att avläsning ska ske korrekt ska chippet sättas på
fotleden.

Längs med Tjurrusets bana kommer det finnas vätskestation
där det serveras vatten till deltagarna

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 får oavkortat till IF
Götas friidrottsverksamhet.

PARKERING
Vi uppmanar boende i Karlstad att tänka miljövänligt –
lämna bilen hemma och åka med Karlstadbuss. Vill man ta
bilen rekommenderar vi att man parkerar på Norra fältet.
Kom i tid då det är många som ska delta i loppet.

LIVERESULTAT
Liveresultat anslås på www.tjurruset.com.

DET ÄR SKITIGT
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.

DUSCHA AV DET VÄRSTA
Det kommer finnas vattenslang framdraget där man kan bli
avspolad det värsta innan du beger dig hemåt.

TJURRUSET GLASET
Ur ett hållbarhetsperspektiv så kommer det inte finnas glas
i direkt anslutning till målgång. De som värdesätter glaset
är välkommen att hämta ut det i nummerlappstältet först
efter genomfört lopp. Notera att vi endast har ett begränsat
antal, om glasen tar slut kommer funktionärerna ta beställning till alla som vill ha ett glas så kommer vi beställa

PRISUTDELNING
Kalvruset
Det är topp 3 som får pris i samtliga klasser
Prisutdelning för Kalvrusets samtliga klasser kommer
ske kl 12.45.
Tjurruset
Prisutdelning för Tjurruset kommer att vara följande:
Herrar 1-5 kl 15.30
Damer 1-5 kl 15.45
Bästa lag kl 15.50
Vi kommer uppmärksamma de deltagare som
genomfört Tjurruset alla 30 gånger efter loppet.

BILDER FRÅN ARRANGEMANGET
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.
Genom deltagande i arrangemanget ges medgivande till att
IF Göta Karlstad kan publicera bilder från arrangemanget
på www.ifgota.se, www.tjurruset.com eller i annat
marknadsföringssyfte.

Allt deltagande sker på egen risk
och under eget ansvar.
Banan för Tjurruset är markerad med ATA-band, vilka
förekommer olika frekvent längs banan och det är Du
som deltagare som ansvarar för att följa rätt väg!
Ingen bansträckning går över järnvägen och det
är strängeligen förbjudet att vara i närheten av
banvallen i samtliga lopp.
Notera alltså att banan passerar under banvallen vid
ett tillfälle.

Träffa räddningstjänsten
under Tjurruset!
Lördag 17 september klockan 11–14 finns vi
på plats på Tjurrusets arrangemangsområde
för att prata brandskydd i hemmet med dig.
Du kan titta på vår brandbil och du
som vill får testa hur det är att
jobba som deltidsbrandman.

www.ifgota.se
www.tjurruset.com

Varmt välkommen till vårt tält!

8 veckor
för 8 kr

Läs, lyssna & titta
Vi har nyheter i alla format, välj vad
som passar dig bäst!
nwt.se/erbjudande
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