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Äntligen höst! För visst slutar du inte springa bara för att det blir lite kyligare, lite mörkare? 
Inte mycket går ju upp emot att springa i skogen i den klara höstluften med gulnande löv på 
stigen. Och visst finns en viss tjusning när vintern är här och det enda ljudet du hör på din 
löprunda är knastrandet av snön under dina skor. Om du inte riktigt förstått poängen med 
dessa ting ännu har du då hittat helt rätt när du fått detta programblad i din hand. Vi vill 
nämligen visa dig hur fantastisk löpning är året runt, inte bara på sommaren i shorts och 
t‐shirt, utan även när mössan och vantarna måste åka på. Därför arrangerar vi nu för fjärde 
året i rad Falktouren, där du under hösten och vintern kan springa fem fina terränglopp. 
Förhoppningsvis ger det dig motivation till att hålla igång din träning även när det kan kännas 
lite motigt att ge sig ut.                                                                                                                           .

Falktouren är inte bara en tävling med och mot andra löpare. Det är även en gemenskap med 
likasinnande vänner, både gamla och helt säkert får du även några nya under tourens gång. 
Det är nämligen en viss känsla att springa tillsammans med och tävla mot samma gäng flera 
gånger med bara några veckors mellanrum. Alla kämpar tillsammans, oavsett om det är 
strålande sol eller regn och piskande vindar. Glädjen är där oavsett.                             .

Man kan med fördel ta med sig hela familjen till Falktouren. Det finns lopp även för barnen, 
och för de som inte vill springa finns det bra publikplatser där man kan heja på löparna, som 
uppskattar uppmuntrande rop från nära och kära. För en billig peng kan man även köpa lite 
fika. Efter loppet lottas det ut rikligt med fina priser bland alla som deltagit. Du är också tack 
vare ditt deltagande med och samlar in pengar till olika välgörande ändamål.                         .

Vi ser fram emot höstens och vinterns roligaste tour tillsammans med dig, välkommen!       .

//Falkenberg Allstars 

Falktoruren 2017



Etapper:
30 september Åkulla
21 oktober Långasand
11 november Ljungsjön
2 december Lunnabol
6 januari Slätten

Anmälan:
Till hela touren görs på falktouren.se.
Till enskilda etapper görs anmälan på tävlingsplatsen senast 9:45.

Kostnad:
För hela touren t.o.m. 25 september: 700kr
För hela touren efter den 25 september eller på plats på första etappen: 800kr För enskilda lopp: 
200kr (betalas kontant eller med Swish)
De 100 första som anmäler sig till hela touren får en Falktouren T‐shirt.
Alla som förmäler sig till hela touren är med i utlottning av tre fina priser.

Klasser:
Dam, Herr

Starttid:
Samling vid starten för genomgång 10:25. Start ca 10:30.

Nummerlappsutdelning:
Föranmälda hämtar ut sin nummerlapp senast 9:45. Alla deltagare får en ny nummerlapp inför 
varje etapp.

Priser:
Fina priser lottas ut bland samtliga deltagare på varje etapp. Deltagaren måste vara på plats 
personligen för att få sitt pris.
Priser delas även ut till de tre bästa i varje klass.
Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att alla deltagare gått i mål.
De sex bästa löparna i totalställningen belönas med ett pris efter sista deltävlingen.

Servering:
Ja

Välgörenhet:
25kr skänks för varje startande på varje enskild etapp.
De organisationer som vi skänker till i år är: Majblomman i Falkenberg, Kvinnojouren i 
Falkenberg, Svenska Kyrkan i Falkenberg och Tuvas dag.

Barnlopp:
Ett lopp för barnen genomförs på varje etapp. Längden på banan är 500‐1000m. Anmälan gör på 
plats senast 9:45 och kostar 20kr (som går till välgörenhet). Det är ingen tidtagning, men alla 
deltagare får ett pris.
Barnloppet startar ca 10:00.

Poängberäkning:
I sammandraget för touren räknas 4 av de 5 tävlingarna.

Vinnaren på varje etapp får 40 poäng. Tvåan 39 poäng. Trean 38 poäng osv. Alla som deltar får en 
poäng. Skulle två löpare hamna på samma poäng sammanlagt avgörs placeringen på följande sätt:
– Bästa enskilda placering
– Näst bästa enskilda placering osv.
– Inbördes möte.
– Bästa placering på sista etappen.

Lagtävling:
I lagtävlingen räknas lagets alla insamlade poäng.
Alla som genomför loppet får minst 3 poäng i lagtävlingen.
Alla deltävlingar räknas i lagtävlingen.
Alla som springer 5km loppen får 3 poäng till sitt lag.
Ingen anmälan behövs, deltagare med samma klubbnamn bildar automatiskt ett lag. Om en 
löpare byter klubb under touren får man inte tillgodoräkna sig resultat i lagtävlingen gjorda på 
lopp tidigare på touren.

PM
Ett PM med ytterligare info inför varje enskild etapp publiceras på falktouren.se dagarna innan 
loppet.

OBS!
Deltagande sker på egen risk!

Kontakt:
E‐post: info@falktouren.se

Inbjudan













Jan 0705-46 28 12 • Stefan 0705-46 28 11

Sponsrar Falktourens 
5 km lopp



Spring säkert i vinter
Markandens bästa halkskydd

info@best-grip.se
016-551 99 21

10% på ett köp!
Gäller även på behandlingar.

Ta med denna kupong!

Gäller till 31/1

30/9 Åkulla

21/10 Långasand

11/11 Ljungby

2/12 Lunnabol

6/1 Slätten


