
 

Nu är det nära  
Nu är det nära  

Du som är anmäld kan fram till klockan 2400 den 20/5 
2018 anmäla en kompis eller kompislag för halva priset. 
Gäller samtliga klasser förutom mini. Koden är "KOM-
PIS2018". Tre timmar kvar. Vi stänger anmälan klockan 
2400 den 20/5 2018. Därefter gäller efteranmälan på 
tävlingsdagen.  

 

Här kommer information och viktiga saker att tänka på inför Gropen Extreme 
EFTERANMÄLAN 
Efteranmälan görs senast en timme före start. OBS! Gå till nummerlappsutdelningen och anmäl dig. 
Räkna med lite väntetider vid efteranmälan. Det finns en speciell kö för efteranmälan. Betala med 
Swish eller kontant. Ta med ditt startkuvert som du tilldelas och gå till anvisad plats i Gropen och få 
din anmälan registrerad.  
För priser se http://www.gropenextreme.se/anmalan/  
Tilläggspriser vid efteranmälan: 150 kr för Solo, 250 kr för Team, inget tillägg för GE Mini. 

BANDRAGNING 
Hemlig fram till start. Var dock säkra på att ni kommer att få kämpa och ha roligt under hela loppet . 
Banan får ej beträdas innan start. Det finns alternativ att göra vid de svåraste hindren, du väljer själv 
vad du vill klara av. Alternativen kan exempelvis vara 20 armhävningar, du blir anvisad av funktionärer 
eller via instruktioner vad alternativen är vid hindren.  

TILL OCH FRÅN TÄVLINGSOMRÅDET 
Lämna gärna bilen hemma och ta bussen eller cykeln till tävlingen. Gå in på www.ul.se för att hitta 
lämplig buss. Området heter Sunnerstagropen. Busshållplatsen heter Sunnerstabacken.  
Adress: Dag Hammarskjölds väg 270, Uppsala 

Om ni nu tar bilen så kan ni parkera vid Sunnersta Camping, Båtvarvet, Sunnerstaskolan eller vid Gra-
nebergsparken eller båthamnen. Det går även att parkera på en del lokala gator men visa hänsyn till 
de boende, korsningar, utfarter mm. 

RENHÅLLNING OCH MILJÖ 
Vi är oerhört tacksamma om vi hjälps åt att slänga skräp och pant i avsedda behållare. Stort tack på 
förhand! 

VÄTSKESTATION 
Kommer finnas i Gropen, även en vätskestation längs banan. Tänk på att dricka mycket vatten! Vi säl-
jer även dryck på plats.  
 
WC  
WC och Bajamajor kommer finnas i tävlingsområdet. 



 
DUSCH OCH OMBYTE 
Tyvärr har vi ingen dusch att erbjuda, troligen kommer vi ha en slang att skölja av sig i. Annars hänvi-
sar vi er till ett dopp i sjön, eller badet vid Sunnersta Camping. Tänk på att ta med ombyte och en 
plastpåse. Ni kommer både bli leriga och blöta. 

NUMMERLAPPAR/CHIP 
Nummerlappar hämtas minst 1 timme före start. Uthämtning öppnar kl.08.30, räkna med kö just då. 
Tag med bekräftelse i samband med betalning t ex via mobilen eller pappersutskrift. Chipet ska fästas 
på fotvristen synlig på utsidan av strumpor. Chipet återlämnas efter målgång. Ej efterlämnat chip debi-
teras med 300 kr. 

BARNENS HINDERBANA, GROPEN MINI 
Barnens bana har rullande start hela dagen, bara att komma dit och ställa sig i kö! Ni betalar kontant 
eller Swish på plats 200 kr, då ingår en t-shirt, medalj och dryck.   

SERVERING, MAT, DRYCK & KLÄDER 
Det kommer finnas möjlighet att handla korv, hamburgare, dryck, kaffe, fika och lite annat gott snask i 
Gropen. Vi kommer även ha vegetariskt alternativ.  

Vi säljer även Gropen Extremes SNYGGA Hoodies för barn och vuxna, svarta funktions T-shirts och 
buffar/multiwear med Gropen Extreme tryck på, passa på att köpa på plats! 

FÖRVARING/VÄSKINLÄMNING 
Bevakad förvaring av väskor är möjlig, 30 kr kontant eller via Swish. 

Hälften av förvaringsavgiften går till MSFORSKNINGSFONDEN.SE. En fond som forskar på att hitta 
bättre behandlingsmetoder för MS sjuka.  

STARTEN 
Kom ner till startfållan senast 15 min innan din start. Tidtagning startar först när du passerar startmat-
tan. I vårt Superheat startar tiden när startsignalen ljuder.  

NI SOM FÖRKÖPT T-SHIRT. Erhålles vid nummerlappsutdelningen.  

DIN STARTTID  
Ni kan från och med 21 maj 2018 söka själva efter er starttid. För -och efternamn eller lag ska skrivas 
precis som det gjordes när ni anmälde er (lag söker även på anmälarens namn).  

Länk för starttider kommer att finnas på hemsidan, mailas ut till anmälda samt på vår FB sida 21/5.   
 
PUBLIK 
Ta med hela familjen, släkten och titta på tävlingen. Se till att komma till Gropen, ta med alla barnen 
så de får uppleva en härlig Mini hinderbana! Förra året utmanades barnen av en NINJA. Vi får se vad 
det blir i år! 

TIPSPROMENAD. Kommer att anordnas för er som tycker om att promenera och få lite utmanande 
frågor. Det är Sunnersta Egnahemsförening som är arrangör.   

VIKTIG REGEL GÄLLANDE TEAM/LAG 
Lite extra regler för LAGTÄVLINGEN. Hela laget ska springa tillsammans hållandes i varandras hän-
der de sista 20 metrarna in i mål. Under loppet gäller max 20 meter mellan alla deltagarna. För att läsa 
om alla regler gå in på regel sidan http://www.gropenextreme.se/regler/ 

OCR/HUND 3,5 KM 
Du som har anmält att du vill springa med din hund, hämta ut din nummerlapp precis som vanligt vid 
nummerlappsutdelningen, se info ovan. Varje ekipage kommer släppas med mellanrum, du väljer själv 
vad du och din hund klarar av att springa och vilka hinder ni vill genomföra. Alternativ kommer finnas 



 
som för vanliga Gropen Extreme! Hund och förare skall alltid vara fastsatta via sele-lina-midjebälte. 
Handkoppel ej tillåtet.  

RESULTAT 
Resultat anslås under tävlingsdagen på www.gropenextreme.se, resultatlistor kommer även att sättas 
upp vid informationsvägg, Sunnerstastugan. 
Länk till resultat anslås på vår FB sida och vår hemsida www.gropenextreme.se 

FLER LOPP AV GROPEN EXTREME 

Uppsalaruset. Den 3 november går vår tuffa löpartävling www.uppsala-
ruset.se Alla som springer Gropen Extreme kommer att erbjudas en ex-
tra förmånlig early bird.  

 

Uppsala Swimrun. Ny tävling med löpning och simning här i Uppsala, 
Sunnersta. Datum för tävlingen inom kort.  

 

TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS 

Ramudden, Världsklass Uppsala, Ramirent Verisure, Friskis & Svettis, Cross Nature, Folk-
pool, Garantum Fondkommission, Toyota, Brand Communcations, ELON, CityStay, Schotte 
Systems, GK Bageriet, Lindvalls kaffe, Märsta Förenade, , Sju Gårdar, Team Sportia, Gå och 
Löpkliniken, Länsförsäkringar, Actic, Semper.  

FRÅGOR 
Har ni frågor så skicka dem till INFO@GROPENEXTREME.SE. Just nu har vi väldigt mycket 
att göra för att vi ska få ihop ett fint lopp. Räkna med 1 dygns svarstid.  

Tänk på att hjälpa varandra och visa hänsyn, kämpa och ha roligt ihop - Vi ses på lördag och 
söndag! 

//Gropenteamet 


