
 
 
 
 
VIKTIGT INFO! - PM / TIDSPROGRAM 
 
Välkomna till Kalvinknatet i Hässleholm 26 augusti 2021  
Efter en lång period av pandemi och inställda lopp är vi glada att vi kan 
erbjuda alla barn en motionsfest igen.  

För att vi ska kunna göra det har vi fått göra en del anpassningar för att 
uppfylla de krav som ställs. 

Detta har vi gjort: 

All parkering och inpassering kommer att ske via Hässleholmsgården,  
följ skyltningen. Golfklubben är privat och där får vi inte parkera eller  
passera igenom.  

Vi har delat upp området i 2 delar, tävlingsbanan är ett en del det andra är 
vårt aktivitetsområde där det kommer att finnas något att äta, hoppborg och 
våra sponsorer. 

Vi har dragit ut på tidsprogrammet, god tid att lämna tävlingsområdet och 
förflytta sig till aktivitetsområdet.  
>> Till tidsprogrammet! 

Vi tar bort prisutdelningar för 1, 2 och 3 plats. Alla barn som kommer i mål  
får en medalj och dryck från Skånemejerier. 

Reglerna säger att man får vara 900 startande, vi kommer ha en gräns  
på 200 i varje startgrupp.  

Vi kommer jobba mycket med säkerheten under kvällen. Vi tillsammans  
med er vuxna ser till att barn och ungdomar som inte tävlar, inte finns på 
tävlingsplatsen. De får vänta på vårt aktivitetsområde. 

https://kalvinknatet.se/hassleholm/index.php/#starttider-klasser


 

Alla barn har blivit tilldelade en färg på sin nummerlapp,  
detta för att vi på ett enkelt sätt kan dela upp i mindre grupper.  

Det kommer vara tydliga avgränsningar mellan start och målsektionerna, 
föräldrar kommer att kunna möta upp sina barn när de kommit i mål.  

Det kommer finnas skyltar som påminner om att man ska hålla avstånden, 
det kommer finnas handspritsstationer. 

Speakern och funktionärer på plats kommer regelbundet informera om 
reglerna som gäller och hjälpa alla rätt. 

Nummerlappen hämtas i 1:a hand på Intersport i Hässleholm fram tills 25/8.  

Man kan även hämta nummerlappen på tävlingsdagen, på plats senast 45 
minuter innan start. Var medveten om att det kan bli köer.  

Ta bara med närmsta supporter, vi vill inta ha en för många besökare i år.  

När man sprungit klart lämnar man parken och åker hem och firar sin 
prestation.  

Känner du dig inte frisk, stanna hemma!  

 
Välkomna till Kalvinknatet i Hässleholm! 

 


