
 

Johanneberg Science Park Sven Hultins Gata 9C, 412 88 Göteborg, Sweden • Phone: +46 31-772 41 31 • www.johannebergsciencepark.com 

Information till deltagande lag i 
Johannebergsstafetten 2019 
 

Datum: 5 september 2019  

Tid: 1630-1900 

Plats: Sven Hultins gata 9 C (utanför restaurang Einstein) 

Program 
1500 Nummerlappsutdelning öppnar 
1630 Samling och regelgenomgång 
1655 Första sträckans löpare på plats i startfållan 
1700 Start 
1715 (c:a) Första lag i mål 
1715 Förfriskningar till löpare och hejaklackar 
1800 Prisutdelning 
1900 Evenemanget avslutas 

Bana 
Start, växling och målgång sker på Sven Hultins gata. Banan går genom Mossens friluftsområde på grusväg (se 
karta) och mäter c:a 1 km. Banan kommer att vara utmärkt med röd-vit snitsling. Banan kommer att springas 
moturs.  

Växling 
Växling sker i växlingsområdet som är markerat på Sven Hultins gata. Växling sker med klapp på axeln på nästa 
löpare. Efter växling kan möten med inkommande löpare förekomma. Högertrafik gäller! 

Nummerlappar 
Nummerlapp med lagets nummer skall bäras av samtliga löpare. Nummerlappen skall bäras på bröstet med 
lagnumret tydligt läsbart. Nummerlappar hämtas i Teknikparkens reception (Sven Hultins gata 9C) från 1500  

Tidtagning 
Manuell tidtagning med sträcktider kommer att göras. Resultat och sträcktider kommer att publiceras på Internet. 

Priser 
Vandringspokal till snabbaste lag. Dessutom kommer specialpriser för olika prestationer att delas ut. 

Vätska 
Vätska och lättare förtäring finns tillgänglig efter målgång. 

Omklädning 
Inga omklädningsmöjligheter – kom omklädd! 

Toaletter 
Toaletter finns vid Teknikparkens reception Sven Hultins gata 9C 

Anmälningsavgift 
Deltagande är kostnadsfritt! 
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Bansträckning 

 
Figur 1 Bansträckning 

 

Information och frågor 
Björn Westling, Johanneberg Science Park 
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com 
070 875 48 63 
 

Välkommen till en kul och spännande stafettkväll! 
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