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LÖPAR-PM
ÖSTERLEN MARATHON 2014

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERLENMARAN
Här kommer vårt Löpar-PM med all information om Österlen Marathon, Halvmarathon och Stafett 2014: 
loppet, nummerlappsutdelning, program, säkerhet, regler m.m. Vi ses i Simrishamn!

TÄVLINGSDAG OCH STARTTID
Lördagen den 1 november 2014 
Start 18.00 från Gärsnäs IP

NUMMERLAPPSUTHÄMTNING
Fredag 31 oktober 16.00-20.00 samt lördag 1 november 
10.00-15.00 på Marint centrum, Simrishamn

TRANSPORT TILL START
Gemensam avgång med tåg från Simrishamns station kl. 16:48
Nummerlappen gäller som biljett

Allt du behöver 
veta för ett lyckat 

lopp genom Österlens 
mest lysande 
novembernatt

Med varmt tack till våra huvudsponsorer:

Tack även för benäget stöd från:
ICA Klockareboden, Lundgrens Bil, Kiviks Musteri, Ystad Saltsjöbad, 
Coop Extra Simrishamn, Köpingsbergs Vingård, Ottersten Consulting, 
Wellnez, Fritid Österlen, Österlen Kraft, Simrishamns Kommun m.fl.
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Österlen Marathon börjar redan på fredagskvällen den 31 oktober. 
Tillsammans med våra sponsorer och samarbetspartner dukar vi upp 
för en mingelkväll med nummerlappsutdelning och mässa på Marint 
centrum i Simrishamn.

Program fredag 31 oktober
NUMMERLAPPSUTDELNING

Nummerlappsutdelningen är öppen 16:00-20:00.
LÖPARMÄSSA

Löparmässa med erbjudanden från bl.a. Runners Store är öppen 
16:00-20:00. 

KVÄLLSBAD
Korsavadhallen har öppen enbart för löpare. Passa på att ta ett 
avslappnande dopp i lugn miljö! Dina muskler kommer att tacka dig, 
och tänk vad skönt du kommer att sova sen... Tid 19:00-21:00.

Program lördag 1 november
NUMMERLAPPSUTDELNING

Nummerlappsutdelningen är öppen 10:00-15:00

LÖPARMÄSSA
Löparmässa med erbjudanden från bl.a. Runners Store är öppen 
10:00-16:30.

...och på kvällen: 
EFTERFEST

Årets löparparty! Efterfest på Apotekarens Trädgård, Storgatan 17 
Simrishamn (nära målgång). Utlottning av priser för närvarande!

MÅLFIKA
Café Kagan på Stortorget precis vid målgången har öppet hela kvällen 
för löpare och påhejare.

UPPLADDNING
Mingel, mässa och nummerlappsutdelning på Marint Centrum

Tider fredag 31 oktober
Lokal: Marint centrum, Varvsgatan 4 Simrishamn
• 16:00-20:00 Nummerlappsutdelningen öppen
• 16:00-20:00 Löparmässan öppen
Marint centrum ligger centralt vid hamnen, i samma hus som 
Turistbyrån och Café Kajen. 

Övrigt
• 19:00-21:00 Korsavadhallen har öppet med kvällssim exklusivt 

för löpare - passa på att relaxa!

Tider lördag 1 november
Lokal: Marint centrum, Varvsgatan 4 Simrishamn
• 10:00-15:00 Nummerlappsutdelningen öppen
• 10:00-16:00 Löparmässan öppen

Övrigt
• 16:48 Stationen: avgång gemensam transport till starten
• 18:00 Gärsnäs IP: start Österlenmaran!!
• 20:00-02:00 Sprakande efterfest på Apotekarens Trädgård
• Hela kvällen: Fika på Café Kagan i målgång

Båda dagar fredag och lördag: löparmässa med specialerbjudanden
Våra huvudsponsorer och samarbetspartners är på plats och presenterar sig.
Runner’s Store tillsammans med Newline och Polar finns på plats med erbjudande på pannlampor, reflexvästar, mössor och vantar och 

annat nyttigt du kan behöva kitta upp med inför tävlingen.

SÄRSKILD INFO FÖR STAFETTLÖPARE
Grattis hela laget! Stafettklassen är ny för i år och vi tror att ni kommer att ha hur kul som helst.

NUMMERLAPPSBÄLTE OCH TIDTAGNINGSCHIP
Varje stafettlag får en nummerlapp, som gäller för hela laget. Till 
nummerlappen kommer ni även få ett bälte med snabbspänning. Detta 
nummerlappsbälte fungerar som ”stafettpinne”, och skall växlas mellan 
löparna vid växlingsstationerna. Chipet som ni också får vid 
nummerlappsutdelningen skall endast bäras av den löpare som 
springer sista sträckan, dvs. från Brantevik in till mål i Simrishamn. 
Ingen tidtagning sker på de olika delsträckorna, utan endast den tid 
räknas då siste löparen i laget springer in i målet i Simrishamn. 

VÄXLINGSSTATIONER
Växling mellan löpare i stafettlaget får endast ske vid vätskestationerna 
i Hammenhög, Glimmingehus, Borrby, Skillinge och Brantevik. Vid 

dessa vätskekontroller finns en särskild växlingsstation, där funktionär 
prickar av att växling skett i laget. Även om en laglöpare springer 
dubbla sträckor så att växling ej görs, måste laget prickas av hos 
funktionär vid växlingsstationen.

GEMENSAM MÅLGÅNG
Det är tillåtet att passera mållinjen i Simrishamn som lag. 
Lagkamraterna väntar då in siste löparen utanför Marint centrum, för att 
sedan gemensamt springa målsträckan genom hamnen och uppför 
Storgatan till målgången på torget. Givetvis helt frivilligt! 

MEDALJ & FINISHERTRÖJOR
När siste löpare i laget gått i mål får ni era medaljer och finishertröjor. 
Utlämning av dessa sker alltså endast vid målet i Simrishamn.

http://www.runnersstore.se/
http://www.runnersstore.se/
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Utdelning av nummerlapp
På Marint centrum i Simrishamn, 

Varvsgatan 4. Någon minuts gångavstånd från 
tåg- och busstationen i Simrishamn. 
Tider fredag: 16:00-20:00, lördag: 10:00-15:00

Banan
Start i Gärsnäs vid Gärsnäs IP, sedan 

springer vi tvärs genom Österlen via Gärsnäs 
Slott och Östra Herrestad till Hammenhög, 
förbi Glimmingehus, och genom Borrby, Östra 
Hoby, Skillinge och Brantevik till målgången i 
Simrishamn (42,2 km). Halvmarathonlöpare går 
i mål i Borrby. 

Startgrupper
Nytt för i år är att de olika klasserna delas 

in i startgrupper. Detta görs av säkerhetsskäl 
pga. Trafikverkets regler. Marathonklassen 
startar 18:00, Stafettklassen 18:05, och 
Halvmarathonklassen 18:10. Vi lovar att det 
kommer att bli rejäl stämning i startfållan!!

Tidtagning med chip
Alla deltagare får sin tid med automatisk 

tidtagning med hjälp av chip som fästs på 
skon. För att detta ska fungera måste man 
passera målportalen för att få en registrerad 
tid. OBS! I stafettlagen är det endast löparen 
som springer sista sträckan från Brantevik till 
mål i Simrishamn som bär chip. Se separat info 
till Stafettlag på andra sidan i detta PM.

Utrustning
Pannlampa och reflexväst är obligatoriskt. 

Vädret på Österlen under november kan vara 
nyckfullt. En lätt ryggsäck med extra värme/
överdragskläder är att rekommendera.

Nummerlapp
Nummerlappen ska under loppet bäras 

synlig på bröstet. Nummerlappen berättigar 
även till lott för utlottningen av priser på After 
Run-puben. Stafettlag får nummerlappshållare 
med nummerlapp, som överlämnas mellan 
löparna vid växling (se separat info till 
Stafettlag på andra sidan i detta PM).

Vätskekontroller
Finns i Hammenhög (9 km), 

Glimmingehus (14 km), Borrby (21,1 km), 
Skillinge (30 km) och Brantevik (36 km). Här 
serveras minst vatten och sportdryck, och på 
minst två ställen även banan. De lokala 
Idrottsföreningarna som bemannar 
vätskekontrollerna tävlar sinsemellan om 
utmärkelsen årets vätskekontroll på 
Österlenmaran, de kommer att gå in hårt för att 
serva er! Dessutom har vi två extra 
vattenstationer vid ca 5 km och 26 km. Vi 

rekommenderar att du har med egen vätska till 
starten och till första större kontrollen i 
Hammenhög efter 9 km, för att undvika onödig 
väntan och köbildning.

Omklädning
Det finns omklädningsmöjligheter i 

begränsad omfattning vid start och målgång. 
Vi uppmanar alla er som har möjlighet att klä 
om hemma. Dusch efter målgång är möjligt på 
Korsavadhallen i Simrishamn, ca. 800 m från 
målet.

Toaletter
Finns vid start- och målområdet.

Överdragskläder/påsinlämning
Vid nummerlappsutdelningen får du en 

påse till dina överdragskläder som du kan 
lämna in vid starten i Gärsnäs och återfå vid 
målgången i Simrishamn respektive Borrby. Se 
till att påsen hamnar i rätt transport! Påsarna är 
olika färgkodade för Borrby respektive 
Simrishamn. Påsen skall märkas med ditt 
startnummer och förslutas innan inlämning. Vi 
tar ej emot ryggsäckar och väskor, enbart den 
påse du får dig tilldelad tillsammans med 
nummerlappen. 

Vi ansvarar ej för värdesaker.

Sjukvård
Funktionärer från Röda Korset kommer att 

finnas under loppet. Våra vätskestationer är 
utrustade med telefon och telefonlista till 
tävlingsledningen och Röda Korsets 
representanter. Tävlingsläkare, funktionärer och 
Röda Korsets sjukvårdare har rätt att ta 
skadade eller utmattade löpare av banan. 
Behöver du bryta loppet är det lämpligt att 
göra vid en vätskestation. 

Ställ inte upp i loppet om du är sjuk eller 
har någon skada.

Prisutdelning
Priser delas ut till bästa man och kvinna 

på Marathon och Halvmarathon vid målgång. 
Men alla löpare har möjlighet att vinna, oavsett 
vilket tempo du genomför loppet på - bara du 
deltar på vår after-run där prisutdelningen sker. 
Din nummerlapp berättigar till lott som du får 
vid entrén. Observera att du missar chans till 
pris om du inte kommer till festen! Vår officiella 
after-run pub är på Apotekarns precis intill 
målgången. Adress Storgatan 17, 272 31 
Simrishamn 

Parkering och lokala 
kommunikationsmedel

Det finns gott om parkeringsmöjligheter 
vid Simrishamns station. Tåg mot Malmö/Lund 
och buss mot Kristianstad och Lund avgår från 
Simrishamns station.

TRANSPORTER
Transport från Simrishamn till 
start i Gärsnäs:
Gemensam agvång från 
Simrishamns station med 
avgång 16:48. Nummerlappen 
gäller som biljett. Kom i 
god tid, vi har ingen 
möjlighet att hjälpa 
löpare som missar tåget!

Restiden till Gärsnäs är 
cirka tio minuter. Gärsnäs 
IP ligger bara några 
minuters promenad från 
stationen. Här kan du 
lämna in dina 
överdragskläder i påsen du 
fick vid nummerlapps-
utdelningen, och ladda med 
skön stämning inför start.  

Transport från Borrby till 
Simrishamn för halvmaraton-
löpare
Buss går från Borrby ICA 
Klockarboden till 
Simrishamn. Bussen avgår 
när den är full med 
löpare, från och med 
20:00. Sista turen går 
21:15, se till att inte 
missa denna! Nummerlappen 
gäller som biljett. 
Observera att vi endast 
har plats för löpare, och 
inte medföljande. 

OBS att vi endast 
ombesörjer transporten 
till Gärsnäs samt mellan 
Borrby och Simrishamn. 
Stafettlagen måste själva 
ordna sin transport till 
och från bytesstationerna.

http://www.garsnasslott.se/
http://www.garsnasslott.se/
http://www.garsnasslott.se/
http://www.garsnasslott.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glimmingehus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glimmingehus
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Efteranmälan
Det går att efteranmäla sig direkt under 

nummerlappsutdelningen. 
Efteranmälningsavgift 500 kr/löpare eller 
2 500 kr/lag. Kom i god tid!

Överlåtelse av startplats och/eller 
byte av sträcka

Överlåtelse/namnändring av nummerlapp 
och byte av sträcka sker elektroniskt via denna 
länk: Ändring anmälan till en administrativ 
kostnad av 50 kr, till och med onsdag 29/10. 
Därefter gör ändringar på Marint Centrum vid 
nummerlappsutdelningen till en avgift på 
100 kr. Kom i god tid!

Skyldigheter och ansvar
Vid nummerlappsutdelningen skriver du 

under en försäkran om att du förstått reglerna 
och förbinder dig att följa dem. Pannlampa och 
reflexväst är obligatorisk under hela loppet. På 
de sträckor som går längs landsväg måste du 
hålla dig till vägrenen. Det är strängt förbjudet 

att springa flera löpare i bredd längs 
trafikerade sträckor. Där trottoarer och/eller 
cykelvägar finns är det dessa du måste 
använda. Deltagarna i loppet ställer upp på 
egen risk.

Start- och resultatlista
Finns på www.osterlenmaran.com 

Observera att inga tidskorrigeringar görs, 
oavsett orsak (felspringning m.m.). Tiden då du 
passerar mållinjen gäller!

Arrangörer
Österlenmaran arrangeras av Föreningen 

CrispTeam tillsammans med Österlens lokala 
idrottrsföreningar och Österlen lyser. 
• E-post: osterlenmaran@gmail.com
• CrispTeam:s hemsida: www.crispteam.se
• Tävlingen officiella hemsida: 

www.osterlenmaran.com 

Frågor? Se hemsidan eller vår facebookgrupp 
på facebook.com/Osterlenmaran! Väl mött i 
helgen.

MAXTIDER
Maxtiden för marathon och 
stafett är sex timmar och 
för halvmarathon tre 
timmar. Av säkerhetsskäl 
har vi även reptider, dvs. 
tider då man senast måste 
ha passerat vissa 
kontroller för att få 
fortsätta i tävlingen. 
Funktionär har vid dessa 
kontroller rätt att plocka 
löpare av banan som inte 
bedöms klara loppet inom 
maxtiden.

Reptider halvmaraton:
• Hammenhög (9 km): 
1.15 timmar (kl. 19:25)

• Mål Borrby (21,1 km): 
3.00 timmar (kl. 21:10)

Reptider maraton & stafett:
• Hammenhög (9 km): 
1.15 timmar (kl. 19:15) 
• Borrby (21,1 km): 
2.45 timmar (kl. 20:45)  
• Skillinge (30 km): 
4.00 timmar (kl. 22:00)
• Simrishamn (42,2 km): 
6.00 timmar (kl. 00:00)

Maratonlöpare som i Borrby 
inte klarar reptiden för 
maraton, men under 
maxtiden för halvmaraton, 
får officiell sluttid och 
medalj som 
halvmaratonlöpare.Bankarta 

Österlen 
Marathon

http://simplesignup.se/event/51750-anmaelan-aendring-oesterlenmaran-2014
http://simplesignup.se/event/51750-anmaelan-aendring-oesterlenmaran-2014
http://www.osterlenmaran.com
http://www.osterlenmaran.com
mailto:info@crispteam.se
mailto:info@crispteam.se
https://www.facebook.com/Osterlenmaran
https://www.facebook.com/Osterlenmaran

