
Välkomna till start i Hagaforsloppet 2022! 
Information till deltagarna: 

 

Start och mål i Hagaforsloppet för båda distanserna är vid Kvarnen mitt i 
centrum av Hagafors: 

• 1 km loppet startar kl 11.00.  
• 5 km loppet startar kl 11.45. 

 
Då det kommer att vara mycket folk i rörelse är ingen parkering tillåten 
vid Kvarnen på tävlingsdagen.  
Parkering finns vid busskuren och vid byggvaruaffären. Parkeringen är 
skyltad och markerad samt bemannad stora delar av tiden. Iaktta 
försiktighet vid parkering och vid körning i samhället, i synnerhet då 
loppen är igång.  
 
Nummerlappsutdelning för båda distanserna öppnar kl 09.30. Undvik 
gärna att hämta ut nummerlapp för 5-km loppet under tiden som 1 km 
loppet pågår. 
 
Vår härliga servering är öppen mellan kl 09.30-14.00. Missa inte chansen 
att köpa gott kaffe med hembakade bullar och kakor med mera.  
Kaffet är ekologiskt och rättvisemärkt, kaffebrödet är uteslutande bakat 
på ekologiska, schyssta råvaror. Allt kaffebröd är laktosfritt. Glutenfria 
alternativ finns.  
Kokt korv från Vaggeryds Chark. 
 
Anna-Karin från Hoks if håller i uppvärmning inför båda loppen.  

• 1 km loppet: uppvärmning kl 10.50.  
• 5 km loppet uppvärmning kl 11.30.  

Missa inte detta! 
 
Det är många anmälda deltagare på båda distanserna. För att minimera 
risken för trafikstockning uppmanas de som avser att ta det lite lugnare 
att placera sig längre bak vid starten. 
 



Båda banorna är skyltade med pilar och markeringar, samt snitslade 
(röd/rosa/vita snitslar). Flaggvakter vid behov. På 1 km loppet är flera 
flaggvakter utplacerade av säkerhetsskäl. 
 
Har ni några frågor inför loppet går det bra att kontakta tävlingsledare 
Mattias Brandt på telefon 0722-47 14 49. 
 
Vid frågor under tävlingsdagen kan ni kontakta någon av funktionärerna 
– vi känns igen på de eleganta reflexvästarna. 
 
Det finns ett fåtal platser kvar till båda distanserna. Efteranmälan i mån 
av plats är möjlig vid sekretariatet. 
 

VI SES PÅ SÖNDAG - VÄLKOMNA! 
 
 

 


