
Röbäcks SK 
har nöjet att inbjuda till 39:e upplagan av  

RÖBÄCKSKNEGET 
Terrängloppet i Världsmästarbyn. 
Lördagen den 23/8 på Röbäcks IP. 

Första start kl: 11.00 
 

Ingår i Västerbottens GP (7km) 
 

Klassindelning och starttider. 
Klass Starttid Distans Avgift** 

Knattekneget 
(-02&yngre) 

11,00 0,6km 50Kr 

P7, F7 (-01) 11,10 0,6km 50kr 
P8, F8 11,20 0,6km 50kr 
P9, F9 11,30 1,2km 50kr 

P10, F10 11,40 1,2km 50kr 
P11, F11 11,50 2,2km 50kr 
P12, F12 12,00 2,2km 50kr 

P13,F13-P15, F15 12,10 2,2km 50kr 
P19, F19 12,30 7,0km 80kr 

H21(GP), F21(GP) 
Motion 

12,30 7,0km 80kr 

 ** För efteranmälan tillkommer 20 kr i extra avgift i alla klasser utom Knattekneget som endast kostar 50 kr. 
 
 Kneget har:* Fullständig årsindelning för alla mellan 7-13 år för att minska trängsel och starthets och för att 
lättare kunna följa loppen. 
 
* En mycket lättsprungen bana på 600 m för de yngsta (knatteklassen och 7-årsklassen). 
BAMSE springer med på knattebanan och delar också ut överraskningar till alla barn.  
* Juniorklasser på 7 km, P 19 och F 19, dvs för alla födda 1989 och yngre.   
* Löpglada banor som går längs terrängspår och fina skogsstigar. 
 
I tävlingsklasserna hoppas vi naturligtvis att löpstarka skidåkare samt länets löparelit spetsar formen för att vinna 
det prestigefyllda loppet. GP-klassen tävlar på 7 km.   
 
Start- och målområde: Vid Röbäcks IP. Omklädning, dusch och toaletter i Linblommans (skola) gymnastik i 
anslutning till idrottsplatsen.  
 
Nygrillade hamburgare, dricka och fika finns att köpa. 
 
Anmälan: Anmälan görs på info@rsk.nu och via inbetalning på Bg. 5100-6559 senast den 20/8.  
Var noga med att ange namn, klass och klubb.  
Anmälan mot kontant betalning fram till den 22/8 på INTERSPORT Mariedal. 
 
Direktanmälan mot högre avgift vid startplats senast kl. 10.30 för Knattekneget och 1,2 och 2,2 km klasser.  
För 7 km kan anmälan göras fram till kl. 11.30. 
 
Priser/resultat: Prisutdelning börjar ca kl. 12.15 för de yngre klasserna och därefter så snart som möjligt efter 
respektive målgång. Plaketter utdelas till alla som fullföljer.  
Hederspriser samt utlottningspriser på startnummer.  
 
OBS! I knatteklassen ges inga tider eller placering. 
 
För mer information mejla info@rsk.nu. Tel; 073-823 14 02. Lennart 
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