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Kullamannen Sportklubb hälsar er varmt välkomna till den åttonde upplagan av Kullamannen. För er som
antagit utmaningen väntar en äventyrlig bana längs vindlande stigar med enastående utsiktsplatser över
hav, land och branta stup inramat i Kullabergs magiska natur.

VIKTIG INFORMATION!
Nytt mål i Mölle

I år har Tävlingscenter och mål flyttat upp till Grand Hotell Mölle.

Nummerlappar	
Nummerlapparna skickas ut med post till adress angiven vid anmälan.
Parkering	
Begränsat med parkeringsplatser i Mölle. Samåk i möjligaste mån.
OBSERVERA att det är strängt förbudet att parkera på gräsmattor
eller andra ytor utanför gator eller angiven parkering.
Vätska på banan

 lla löpare måste ta med egen mugg på banan. Det kommer inte att finnas
A
muggar utan endast kran/kanna att fylla på med.

Starttider	Svart bana – kl 09:00 (seedad grupp), därefter 10 minuters startintervall
enligt startlista.
Dubbeldöden – kl 12:00 (seedad grupp) samt 12.10 enligt startlista.
	Dödens Zon – kl 12:20 (seedad grupp), därefter 10 minuters startintervall
enligt startlista.

Samlingsplats	Start, mål och Tävlingscenter är på Grand Hotell i Mölle. Från E6/E20 tag
avfart 33, Trafikplats N Varalöv, och väg 112 västerut mot Höganäs. Tag höger vid
Tunneberga, följ Norra Kustvägen mot Mölle.
Parkering

Det finns ingen specifik parkeringsplats för tävlande utan parkering sker där
parkering är tillåten. Vänligen försök samåk då det är begränsat med P-platser.
Observera att all parkering på gräsmattor eller andra ytor som inte tillåter parkering
är förbjuden. Det finns bra möjligheter att ta sig med kollektivtrafik till tävlingen,
buss 222 från Helsingborg via Höganäs till Mölle busstation ligger en kort promenad
från Tävlingscentret på Grand Hotell Mölle. Läs mer på www.skanetrafiken.se

Boende 	Under fliken ”BOENDE” på Kullamannens hemsida www.kullamannen.com hittar
du flera alternativa boende på och omkring Kullaberg/Mölle.
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Nummerlappar

Nummerlapparna skickas ut med post till adress angiven vid anmälan.
För löpare som angivet adress utanför Sverige hämtas nummerlapp på
Tävlingscentret på Grand Hotell Mölle.
• Fredag 2:a november kl 18:00-20:00
• Lördag 3:e november, Svart bana kl 08:00-09:00,
Dubbeldödens och Dödens Zon kl 10:30-12:00

Startlista	Startlista kommer att finnas på Kullamannens hemsida samt på Tävlingscentret på
Grand Hotell, Mölle.
Startplats

Strandvägen Mölle, 50 meter norr om hamnen (ca 400 meter från Grand Hotell).

Maxtid

Svart bana – 2,5 timmar
Dödens Zon – 4 timmar
Dubbeldöden – 8 timmar (Kl 17:00 är cut-off för andra varvet)

Överdragskläder 	Kan lämnas i närheten av starten på angiven plats. Kläder lämnas in i påse som måste
vara märkt med startnummer. Kullamannen ansvara inte för inlämnade överdragskläder.
Dropbag	Löpare som springer bana Dubbeldöden har möjlighet att lämna en dropbag i Mölle på
angiven plats innan start och har tillgång till denna vid varvning. Dropbags skall märkas
med startnummer. Dropbags får ej vara större än: 30 cm x 20 cm x 20 cm.
Notera att Kullamannen inte kan ansvara för deponerade föremål.
Dusch/omkl.

Det finns ingen dusch eller omklädningsrum.

Toaletter

Finns vid Tävlingscentret samt i närheten av start.

Sjukvård

Finns vid Tävlingscentret, Fyren samt Håkulls backe.

Servering	Finns vid Tävlingscentret Grand Hotell Mölle. Öppet fredag kl 12:00-21:00 samt
lördag kl 05:00 till sent.
Försäljning	Runner’s Store kommer att ha butik på Grand Hotell i Mölle och Salomon och Suunto
har utlåning/test av löparskor, samt visar senaste inom trail-konfektion och löparklockor.
Prisutdelning

Svart bana – ca kl 11:00
Dödens Zon – ca kl 15:30
Dubbeldöden – cirka kl 18:00

Publik	Lämpliga platser att följa löparna är vid Himmelstorp (ej Svart bana), Kullens fyr
och vid målet i Mölle.
Tidtagning	Racetimer AB svarar för tidtagning. Högst upp på nummerlappen sitter en flik med
datachip som används för tidtagning. Riv inte bort denna flik! Ingen flik – ingen tid!
Avbryta loppet	Om du av någon anledning bryter loppet; ta dig i första hand till mål eller närmaste
vätskestation och anmäl att du har brutit. Om ej möjligt; sök upp närmaste funktionär som i sin tur kontaktar tävlingsledningen.
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Baninformation	Banan är snitslad med röd/vit snitsel samt skyltar där banan delar sig (se upp för
delning!). Banan passerar ett par staketövergångar och passage över större väg. Var
mycket försiktig vid dessa partier. Vid eventuellt dåligt väder kan banorna ändras.
Högt staket	Det är förbjudet att klättra över staketen, passage får endast ske genom passager.
Högt staket: >1,5 m. Den som klättrar över staketen diskvalificeras!
Karta	Karta finns uppsatt i Tävlingscentret på Grand Hotell.
Vätska	Svart bana – Kullens fyr (ca 6 km) samt i mål (vatten och Umara sportdryck)
	Dödens Zon och Dubbeldöden – Himmelstorp, Kullens fyr samt vid varvning
och i mål (vatten och Umara sportdryck).
	
För att spara på miljön samt minimera risk för nedskräpning måste löpare
ta med egen mugg!
Tävlingsregler

• Tävlande skall följa snitslad bana.
• Tävlande skall följa instruktioner och anvisningar från funktionärer.
• Tävlande måste hjälpa andra tävlande vid olycka eller skada.
• Ni springer i naturskön och skör miljö, där stora delar av banan är förlags till
Kullabergs naturreservat, agera därefter.
• Alla former av nedskräpning är absolut förbjuden.
Om man bryter mot något av ovanstående leder det till omedelbar diskvalificering.
• Allt tävlande sker på egen risk.

Medalj

Alla löpare som går i mål inom maxtid mottar medalj i målområdet.

Ljusförhållande Solen går ner kl 16:24 på tävlingsdagen.
		Tävlande i Dubbeldöden bör beakta behovet av pannlampa.
Upplysningar	Kontakta Kullamannen på info@kullamannen.com eller servicetelefon 070-966 60 97
från och med onsdag 31:a oktober kl 12:00 till söndag 4:e novomber kl 12:00.
Till sist	Håll koll på väderleken! Den kan variera från 17 plusgrader till minus 5 grader och
snöstorm. Se till att klä dig därefter.
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Lycka till önskar

KULLAMANNEN SPORTKLUBB
i sammarbete med FK Boken och Munka IBK
Stort tack till våra samarbetspartners:

www.salomon.com

www.suunto.com			

www.grandhotelmolle.se

www.umarasports.com

www.petzl.com
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