
Kretsloppets speciallopp 
Kretsloppets speciallopp fredagen den 13 september 2019 för alla med någon form av 
funktionsvariation. Knyt på dig skorna och var med om en härlig löparfest och upplevelse i Borås city. 
Välj den banlängd som passar dig bäst 400 m, 2 km eller den längre på 4 km. Samtliga banor är lätta = 
liten höjdskillnad. Underlaget är mestadels asfalt och breda stenplattor vilket gör det lätt att ta sig 
fram till fots eller rulla runt med hjälpmedel som rullstol m.m. 

Man kan anmäla sig individuellt eller i lag. Vid laganmälan är det enklast att man använder sig av en 
kontaktperson på skolan, arbetslaget m.m. som fungerar som lagets kontaktperson/lagkapten. 

Specialloppets banor 

4 km 

Pris för boende inom Borås Stad och Marks kommun: 100 kr * 
Pris för boende utanför Borås Stad och Marks kommun: 225 kr 
Uppvärmning: 10 min. innan start på startplatsen. 
Start: Kl. 10.00 Startplats: Knalletorget (vid Röda kvarn) 
 
Mål: För samtliga sträckor är på Torggatan i höjd med Intersport 
Bansträckningen i pdf 
* Borås Stad och Marks kommun stödjer Kretsloppets Speciallopp och 
subventionerar anmälningsavgiften med 125 kr för dig som är boende i Borås 
Stad och Marks kommun.  

2 km 

Pris för boende inom Borås Stad och Marks kommun: 100 kr * 
Pris för boende utanför Borås Stad och Marks kommun: 225 kr 
Uppvärmning: 10 min. innan start på startplatsen. 
Start: KL. 10.00 Startplats: Knalletorget (vid Röda kvarn) 
 
Mål: För samtliga sträckor är på Torggatan i höjd med Intersport 
Bansträckningen i pdf 
* Borås Stad och Marks kommun stödjer Kretsloppets Speciallopp och 
subventionerar anmälningsavgiften med 125 kr för dig som är boende i Borås 
Stad och Marks kommun. 

400 m 

Pris för boende inom Borås Stad och Marks kommun: 100 kr * 
Pris för boende utanför Borås Stad och Marks kommun: 225 kr 
Uppvärmning: 15 min. innan start på startplatsen. 
Start: Kl. 10.05 Startplats: Knalletorget (Vid Röda kvarn) 
 
Mål: För samtliga sträckor är på Torggatan i höjd med Intersport 
Bansträckningen i pdf 
* Borås Stad och Marks kommun stödjer Kretsloppets Speciallopp och 
subventionerar anmälningsavgiften med 125 kr för dig som är boende i Borås 
Stad och Marks kommun.  



Tävlingsinformation – allt du behöver veta och lite till 

Starttider/startplatser   

Sträcka Starttid Startplats Bankarta 

4 km Kl. 10.00 Knalletorget (Vid Röda 
kvarn) 

Se 

bankarta 

2 km Kl. 10.00 Knalletorget (Vid Röda 
kvarn) 

Se 

bankarta 

400 m KL.10.05 Knalletorget (Vid Röda 
kvarn) 

Se 

bankarta 

Se karta, under rubriken Specialloppets banor, för mer information om startplats.  
 

Mål   
För samtliga sträckor är mål på Torggatan (i höjd med Intersport). Se karta, under rubriken 
Specialloppets banor, för mer information om mål.  
 

Anmälningsavgift   

Sträcka Boende inom 
Borås Stad 

Boende inom 
Marks kommun 

Övriga 

400 m 100 kr 100 kr 225 kr 

2 km 100 kr 100 kr 225 kr 

4 km 100 kr 100 kr 225 kr 



Borås Stad/Marks kommun subventionerar anmälningsavgiften med 125 kr. Gäller för dig 
som är boende i Borås Stad/Marks kommun.  
 

Anmälan   
Anmälan kan göras på Kretsloppets hemsida fram t.o.m. specialloppsdagen 13/9, senast en 
timma innan respektive sträckas starttid. Anmälan kan göras i Kretsloppets informationstält 
på Stora Torget torsdag 12/9 kl.10.00 -18.00 och fredag 13/9 från kl.08.30 och fram till en 
timma innan respektive sträckas starttid. Betalningssätt vid anmälan i Kretsloppets 
informationstält:  

1. Kontantbetalning  
2. Kortbetalning 
3. Swish 

 

Betalningssätt   
Lagdeltagare 
Mot faktura 
 
Individuell deltagare 
Du betalar enkelt anmälningsavgiften på hemsidan direkt med kontokort (MasterCard eller 
Visa), eller internetbank (Swedbank). Du kan också betala genom att i förväg köpa 
värdebevis. Du registrerar dig sedan enkelt genom att gå in på anmälan på hemsidan och 
ange värdebevisets kod vid betalning. 
 
Värdebevis för alla sträckorna säljs hos: 
Korpen 
Korpen Borås Allégatan 59 Vardagar kl. 08.00 - 16.30 (fredag - 15.30) 033-12 04 10 Korpens 
hemsida 
 
Parasportcenter Sjuhäradshallen 
Sjuhäradshallen Idrottsgatan 8 506 30 Borås Måndag- Fredag kl. 08.00-16.30 033-357703 
Parasportcenters hemsida 

 

Hjälpmedel/Personliga assistenter   
Alla banor är anpassade för hjälpmedel som rullstol m.m. Vid behov av Personlig assistent 
(medföljer denne kostnadsfritt)  

 

 

 



Parkering   
P-plats för parkering - avstigning - påstigning gällande för transport av funktionsnedsattas 
bilar, bussar och färdtjänstfordon. Brodals P-plats/stora grusplanen. Länk till karta och 
koordinater över p-platsen. Klicka här 
 
Vi rekommenderar, att om möjligt, åka kollektivt till tävlingscentrum. Se reseplanerare på 
vasttrafik.se/reseplaneraren  

 

Hämta nummerlapp   
Hämtning av Nr-lapp/startpaket: Har du anmält dig individuellt hämtar du din nr-lapp under 
följande dagar/tider: Torsdag 12/9 kl. 10.00 – 18.00, fredag 13/9 kl. 08.30 – senast 30 min. 
innan respektive sträckas starttid. Har ni anmält er i lag, hämtar lagets kontaktperson ut 
lagets Nr-lappar/startpaket onsdagen den 11/9 Kl. 15.00 – 18.00. eller på torsdag 12/9 kl. 
10.00-18.00, fredag 13/9 kl. 08.30 – senast 30 min. innan respektive sträckas starttid. Nr-
lappar/startpaket uthämtas i Kretsloppets informationstält på Stora Torget i Borås.  

 

Uppvärmning   

Sträcka Uppvärmning Starttid Startplats 

4 km Kl. 09.50 Kl. 
10.00 

Knalletorget (vid 
Röda kvarn)  

2 km Kl. 09.50 Kl. 
10.00 

Knalletorget (vid 
Röda kvarn)  

400 m Kl. 09.50 Kl. 
10.05 

Knalletorget (vid 
Röda kvarn)  

 

 

Program fredag 13/9   
Program/underhållning, presenteras här i början av augusti.  



Det här får alla   
T-shirt 
Medalj 
Frukt 
Vätska 
 
Obs! Sista anmälningsdatum för att få sitt namn på nummerlapp är 25 augusti. Vid anmälan 
26/8-13/9 gäller nummerlapp utan namn, samt startpaket så långt lagret räcker.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vätska   
Vätskestation finns innan start för samtliga banor vid knalletorget utanför restaurang Köket 
och längs banan för 2 km och 4 km vid restaurang köket, samt för alla banor efter målgång 
vid Intersport på Torggatan.  

 

Sjukvård   
Sjukvård finns i start- och målområdet samt ambulerande (se kartor)  

 

Toaletter   
Toaletter finns vid Sven Eriksonsgatan och efter målgång vid Hötorget (se kartor).  

 

Tidtagning   
Samtliga deltagare erhåller tid  

 

Min sida/Vår lagsida - ändringar   
Dina personuppgifter, kontaktuppgifter, tävlingsuppgifter samt tröjstorlek har du möjlighet 
att själv ändra på Min sida/Vår Lagsida fram till och med 25 augusti, därefter kan inga 
ändringar göras förrän 12 - 13 september i Kretsloppets informationstält på Stora Torget. 
Vid anmälan från 26 augusti gäller nummerlapp utan namn samt startpaket så långt lagret 
räcker.  



 

Tävlingscentrum   
Tävlings- och utställningscentrum finns på Stora Torget, Stora Brogatan och Torggatan.  
Se översiktskartan  

 

Boråsklassikern/Specialklassikern   
Kretsloppets speciallopp – En del av Boråsklassikern 
Utmana dig själv och dina vänner! Som deltagare i Kretsloppets speciallopp är du 
automatiskt med i Specialklassikern. Du kan påbörja Specialklassikern när du vill under året 
och du har 12 månader på dig att genomföra alla (5) tävlingar, du väljer själv vilken tävling du 
vill börja med. 
Specialklassikern är ett utomordentligt tillfälle att utmana dig själv! eller utmana dina vänner, 
arbetskamrater etc. i klassikerns arrangemang som spänner över året. Alla kan klara 
klassikern då den är anpassad för var och en efter sin egen förmåga! 
Läs mer och anta utmaningen på borasklassikern.se  

 

Resultat   
Liveresultat presenteras under tävlingsdagen på Kretsloppets hemsida. På en storbildsskärm 
vid Kretsloppets scen (Rådhusterassen) visas målgångsbilder med rullande tid. Resultatlistor 
publiceras i Borås Tidning 15 september och läggs ut på Kretsloppets hemsida.  

 

Frågor och kontakt   
Har ni frågor, önskar stöd med anmälan kontakta Kretsloppet i Borås mejl: 
parasportcenter@boras.se eller telefon: 033-35 77 03 för vidare information.  
Kretsloppets information och nummerlappsuthämtning torsdag 12/9 - fredag 13/9 tel. 0725-
67 50 59  

 

Specialloppets partners 



 

 
 


