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Tavlingsinformation 
Tävlingsupplägget kan komma att ändras om det under tävlingshelgen fortfarande finns restriktioner   

gällande covid-19 att förhålla sig till. 

Bessemerrullen inställd 

Pga ej beviljat vägtillstånd måste vi tyvärr ställa in Bessemerrullen 2021. I och med detta har vi också be-

slutat att arrangera både Hammartrailen och Högbobiken söndag 3 oktober och det kommer i år inte att 

vara möjligt att delta i mer än ett lopp. 

 

Arrangör: OK Hammaren och Högbo GIF 

Datum: Söndag 3 oktober 2021 

Plats:  Högbo Bruk, Sandviken 

Grenar/lopp: Bessemerrullen, rullskidor klassisk stil 

 Hammartrailen, traillöpning 

 Högbobiken, mountainbike 

 

Klasser och distanser: Bessemerrullen—INSTÄLLT  

 

 Hammartrailen 

 H/D 21 16 km H/D Motion Guld 16 km 

 H/D Motion Silver 8 km H/D 15-16 8 km  

 H/D 13-14 4 km H/D 11-12 4 km 

 

 Högbobiken 

 H/D Motion Guld 50 km  H/D Motion Silver 25 km  

 Motion Ungdom 10 km 

Start: Hammartrailen prel. första start 9.10 

 Högbobiken prel. första start 09.00 

Anmälan: Anmälan görs via RaceID. Sista ordinarie anmälan måndag 27/9 kl. 23.59. 

 Efteranmälan kan göras från 28/9 fram till start mot 50% förhöjd avgift. 

Gruppanmälan:  Företag som vill anmäla en grupp deltagare gör en gruppanmälan via mejl på  

  info.hogbooutdoor@gmail.com och erhåller fakturainformation och information 

  om anmälningsrutin. I mailet ska det framgå vilka personer som ingår i gruppen.   

  Gruppanmälan kan endast göras fram till sista ordinarie anmälningsdag och       

  fakturan ska vara betald innan start. 

Personuppgifter:  I och med anmälan godkänner du att ditt namn och klubb/ort publiceras i start–  

  och resultatlistor. Du godkänner också publicering av bilder från loppen där du  

  kan förekomma. Vi kan vid önskemål ta bort publicerade foton i efterhand. 
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Anmälningsavgifter: HammarTrailen    Högbobiken 

  16 km  275:-   50 km  425:- 

  8 km   175:-   25 km  275:- 

  Ungdom  100:-   Ungdom  125:- 

   

Service:  Omklädning och dusch. Servering/marka.  

Boende:  Det finns flera boendealternativ i Högbo Bruk. Se info är: 

  https://www.hogbobruk.se/boende.372.html 

Kontakt:  info.hogbooutdoor@gmail.com  

 

Ansvariga:  Tävlingsledare Bessemerrullen: Lars-Erik Enquist, lars.erik.enquist@gmail.com 

  Tävlingsledare HammarTrailen: Sofia Hägglund, sofia.hagglund84@gmail.com 

  Tävlingsledare Högbobiken: Jonas Palmberg, jonas@sandvikensbyggmaskiner.se 
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