Velkommen til Tjomsevannet Rundt
Kristi Himmelfarts dag
torsdag 13. mai 2021

Vi prøver oss med en delt løsning for årets Tjomsevannet rundt.
Vi har anledning til å arrangere løp for barn og ungdom under 20 år som
tilhører Agder(fylke/region).
For voksne har vi ikke anledning til å organisere vanlig «Tjomsevannet»
slik smittevernreglene er i dag.

Tjomsevannet rundt 6,5 km. Onsdag 12.- og torsdag 13. mai
❖ Egenregistrering av tid og resultat for gjennomføring
Vi inviterer til virtuelt løp for alle, men spesielt for de som er 20 år og eldre, med
start mål på Søgne vg. skole. Merket løype fra Prestegården - Tjomsevannet.
Rundt 6,5 km.
Løypa merkes onsdag ettermiddag kl. 16.00 og står ute til torsdag kl. 15.00
Man kan gjennomføre i nevnte tidsrom, ta tida sjøl og melde den til arrangøren.
Du kan også registrere at du har gjennomført uten tidtaking.
For registrering av tid/gjennomført, send mail til tjomsevannet@sogneil.net med
navn, klubb/bosted tid eller gjennomført. Tida blir registrert på ordinær
resultatliste, det samme at du har gjennomført uten tid.
Hvis du ønsker kan du vippse startkontingent kr. 50 til #112974 (Søgne Friidrett).
Minnepremier/medaljer kan hentes mellom kl. 10 -15 på Prestegården på
torsdag, så lenge medaljelageret rekker.

Tjomsevannet Rundt 6,5 km - med fellesstart og tidtaking
❖ For gutter og jenter født 2002 og senere (19 år og yngre)
Påmelding på eget sted fra kl 11.00.
Start kl. 13.00.
Startkontingent: kr 50.- Vipps til #112974 (Søgne Friidrett)
Alle får premie/medalje ved målpassering

Barneløpet - Bitte lille Tjomsevannet - 400 m på Prestegården
❖ Terrengløp for barn fra 3 år og oppover
Startnummer fås fra kl. 11.00. Ingen registrering av navn.
Start når du vil, men det arrangeres fellesstarter mellom kl. 11.15 og 12.00.
Ingen tidtaking. Alle får medalje.
Startkontingent: kr. 50.-. Vipps til #112974 (Søgne Friidrett)

Ingen kiosk
Ingen felles premieutdeling
Men deltakere vil bli med i trekning av gratisbilletter til NM i friidrett i Kristiansand 10-12
september

