
PM Jättelångt Mtb 7 oktober 2017
Hålltider för dagen:
06:30  Lastning av cyklar i Norrtälje för dem som bokat senast 20 september
07:00 Transport avgår från Norrtälje för dem som bokat
08:30-10:00 Frukost vid starten (macka & kaffe)
10.00 Start i Öregrund (exakt plats meddelas senare)
15.00 - 19.00 Middag på Åtellet (måste förbokas)
18.30 Senaste tid för målgång (maxtid på banan 8,5h)
Duschar finns på Nordic Wellness fram till kl 16.45, ca 10 min promenad från målgång.

Cykelstransport 
Transport för er i bil och er cykel i/på släp från Norrtälje till Öregrund  kan bokas senast 25 september för 300SEK. Transport avgår Norrtälje, 
Campus Roslagen klockan 07:00 men du behöver vara på plats 06:30 för att vi ska ha bra med tid att lasta cyklar. 

Starten: Utanför Strandhotellet i Öregrund kl 10:00. Där finns också macka och kaffe för de som är sugna. Vatten och sportdryck (Enervit) 
finns för påfyllning. Här får du också din nummerlapp. 

Längs banan: Detta är inget sanktionerat lopp utan ett motionsevent med tidtagning för den som önskar veta sin sluttid. Det kommer  
finnas tre depåer längs vägen varav en lite matigare. På samtliga depåer finns vatten, sportdryck och Coca Cola. Ni passerar också flera ställ-
en där man kan fylla på såsom mackar o dyl. Depåerna finns i Harg (sportdryck, bananer, coca cola), Hallstavik (Blixtens Café) som bjuder 
på macka och kaffe, sportdryck samt Erikskulle vid Söderbykarl där det finns sportdryck, bananer och coca cola.

Målgång: 
Är vid Åtellet i Norrtälje där vi vaktar era cyklar medan ni njuter god mat och dryck. Detta ingår givetvis i startavgiften men behöver förbokas 
via mail till info@jattelangt.se senast 1 oktober. Duschmöjligheterna är begränsade, fram till kl 16.45 finns duschar på Nordic Wellness. 

Bansträckningen: 
Det kommer vara övervägande små grusvägar, skogskörvägar och stigar. Asfalten står för ca 20%. Vi har provcyklat och rekat för att det 
ska vara möjligt för alla att ta sig igenom. Sträckan landar på ca 125km och följer samma sträckning som förra året. GPX-fil behöver laddas 
ner innan loppet för navigering via gps. Filen finns på jattelangt.se  Några luriga ställen kommer vi också markera med Jättelångtpilar och 
snitselband.  

 Vi kommer inte kunna erbjuda annan service än upphämtning vid haveri av cykel eller kropp. Givetvis så gör vi så gott vi kan men se till att 
ta med det ni tror er kunna behöva. Däri ingår verktyg, mobil med fulladdat batteri, pump, lagning/slang, varma kläder och första förband. 
Vi vill också att ni har med er någon tillförlitlig belysning i händelse av mörker där varsel och sikt behövs. Vi spärrar inte av bilvägar eller 
dylikt för detta lopp och det är eget ansvar att köra aktsamt i miljöer där bilar eller gångare vistas, använd sunt förnuft och följ förstås 
trafikregler. 

Vi önskar dig varmt välkommen!
/Jättelångtgänget

info@jattelangt.se 
www.jättelångt.se


