
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan 

till 

Trailloppet 

Liljedals 

Memorial 
 

Med anledning av att det i Oktober 2017 var 

100- år sedan den sista flaskan blåstes på 

Liljedals Glasbruk så startade vi  ett 

minneslopp på den fantastiska vandringsleden 

i Liljedal 

”Kycklingleden 7,9 km” 

OK Älgen och Liljedals Hembygdsförening står för arrangemanget som vi hoppas 
skall bli en långvarig tradition, nu kör vi på tredje året. 

Loppet är med I Svenska trailkalendern 
 

Datum: Lördag den 5 september. Start kl 10.00-13:00 

Start o mål , vid hembygdsgården Liljedal 

“vi kommer att coronasäkra arrangemanget  

Endast föranmälningar och olika startgrupper 

Inga servicefunktioner utöver start o mål  

Byt om hemma och häng inte vid start o mål. 



Anvisningarna från folkhälsomyndigehetn kan 
dock hinna ändras fram tills arrangemanget 
och då kan det bli förändrinar(följ noga info på 
vår hemsida) 

 
 
Klasser:  Dam , Herr , Pojkar upp till 15 & Flickor upp till 

15,  
Det är också möjligt att bara vandra utan 
tidtagning men att man ändå deltager 

 
 
 
Stigbeskrivning: Varierande tekniskt krävande skogsstig 

vandringsledsmarkeringar och skyltar kommer 
att vara vägvisare. 
Se info om leden på ; 
https://www.grums.se/segora/idrottfritid/vandrin
gsleder/kycklingleden.2598.html 

Leden är lurigt slipprig osv så ta det lugnt 
Banan kommer att gå medsols och ni håller till 
vänster vid möten så kommer allt att flyta på. 
Riktigt branta partier ingår och deltagandet sker 
på egen risk. 

 
 
 
Tidtagning: Med hjälp av Sportident. Ta med SI-bricka om du har. 

Mellantider kommer att tas på flera punkter efter vägen. 
Vätska vid målgång. 
Det går att låna bricka men ev. borttappad bricka debiteras med 450 kr. 

 
Start: Intervallstart ,  startlistor kommer att upprättas   

start med startstämpling. 
 
Nummerlappar: Utlämnas  vid seketariat och lämnas vid 

målgång.  
 

(medtag gärna egna säkerhetsnålar) 

Anmälan och avgift:  Coronanpassat så endast föranmälan. 

Anmälan senast 1 september till 

conny.liljedal@gmail.com 

Ange namn , klubb , si nummer , klass I 

mailet med anmälan och önskad starttimme 

Avgift 120 kr.(ungdom upp till 15 = 50kr) 
 

Familj 250 kr 
Endast  Swish. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatlista: Kommer att publiceras på arrangörernas hemsida. 

www.okalgen.se 

http://www.liljedal.one/ 
 
 
 

Pris: Minnespris till alla fullföljande 

Viktigast är att deltaga   

 

 

Service:  ingen service mer än seketariat (coronaanpassat) 
 

 

Upplysningar: Conny Gunnarsson 070-3992175 

eller conny.liljedal@gmail.com 

 

Välkomna! 


