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Nu är det nära  
Här kommer lite information och viktiga saker att tänka på: 

-  Det är i dagsläget 2000 anmälda så Gropen kommer vara full av aktivitet. Roligt! 

- Ni som är anmälda, ta gärna med en kompis till Gropen. Efteranmäler sig kompisen när du är med 
så får kompisen 100 kr i rabatt. Efteranmälan görs i Gropen senast en timme innan start. OBS! De 
kan vara några startheat som är fulla och räkna med lite väntetider vid efteranmälan. Det finns en 
speciell kö för efteranmälan.  

- Efteranmälan görs i Gropen. Betala med fördel via Swish eller kontant. Går även att betala med kort 
men då tar det lite längre tid.  

- Banan har börjat byggas och utmaningarna för er som genomför racet kommer vara tuffa och 
krävande. Ni kommer få kämpa, men ingen får springa banan innan start. Det ska vara lika för alla :)  

- Lämna bilen hemma och ta bussen eller cykeln till tävlingen. Gå in på www.ul.se för att hitta lämplig 
buss. Området som tävlingen går i heter Sunnersta.  

- Om ni nu tar bilen så kan ni parkera vid Sunnerstaskolan, Sunnersta camping, vid 
Granebergsparken eller båthamnen. Det går även att parkera på en del lokala gator men visa 
hänsyn till de boende.  

- Vi är oerhört tacksamma om vi hjälps åt att slänga skräp i avsedda behållare. Stort tack på förhand.  

- Tack för alla bidrag till barncancerfonden och MS forskningsfond som vi fått. De som vill stödja 
samma fonder som vi gör gå in på www.msforskningsfonden.se eller www.barncancerfonden.se och 
skänk en summa. Varje krona är värdefull för att göra det lite bättre för våra neurologiskt sjuka 
medmänniskor och cancersjuka barn.  

- Tyvärr har vi ingen dusch att erbjuda. Däremot kan man ta sig några km till Gottsundabadet för bad, 
bastu, bubbelbad mm. Eller kanske ta ett dopp i Lyssnaängsbadet eller badet vid Sunnersta 
Camping. 

- Betalning i Gropen görs kontant, med Swish eller med kort. Undvik kort då det tar längre tid att 
administrera.  

- Bandragningen är hemlig till tävlingsstart. Det finns alternativ att göra vid de svåraste hindren. 

- Nummerlappar hämtas minst 1 timme före ni startar. Uthämtning öppnar 0845 så räkna med kö just 
då.  

- Barnens bana har start hela dagen. Bara att komma dit och ställa sig i kö. Ni betalar kontant på 
plats. 120 kr.  

- Vi kommer att sälja Gropen-armband. Ni ser säljarna med en fin utstyrsel i Gropen. Betalas kontant. 
20 kr styck.  

- Det kommer finnas möjlighet att köpa korv, hamburgare, dryck och lite snask i Gropen. 

- Kom ner till startfållan senast 15 min innan er start. 
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- Ni kan nu söka efter er starttid. För och efternamn ska skrivas precis som det gjordes när ni anmälde 
er. Lag söker på anmälarens namn. Här är länken. 
http://www.entrysystem.se/Event/gropenextremeocr2016/custom/GropenStartTime 

- Tänk på att ta med ombyte och en plastpåse. Ni kommer både bli leriga och blöta :) 

- Ta med hela familjen, släkten och titta på tävlingen. Framför allt alla barn. Se till att komma till 
Gropen och ta med barnen så de får uppleva en härlig minihinderbana. Förra året utmanades 
barnen av en ninja. Vi får se vad det blir i år. 

- Lite extra regler för LAGTÄVLINGEN. Hela laget ska springa tillsammans hållandes i varandras 
händer de sista 20 metrarna. Tidigare under loppet gäller max 20 meter mellan deltagarna. 

- SUPERHEATET. Ni får ett band RUNT HANDLEDEN innan start. Detta klipps om ni ej klarar ett 
hinder. Dock så får ni fullfölja loppet men utom placering. Vissa hinder kan vara markerade med 
Superheatdel och då följer ni den delen.  

- Resultatlänk. http://results.neptron.se/events/gropenextreme2016/ 

- Victorinox och Bergströms Ur kommer sälja 
Victorinox-klockor till kraftigt reducerat pris vid 
Gropen Extreme 2016. Passa på att fynda i Gropen.  
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PS. Har ni frågor så skicka dem till INFO@GROPENEXTREME.SE. Just nu har vi väldigt mycket att 
göra för att ni ska få ett fint lopp. Räkna med 1 dygn i svarstid.  

 

DS. Idag tisdag är sista dagen för backträning sen behöver ni vila låren för att klara Gropenracen :)  
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Information, regler mm.  


