
 

 

 

Hälle IF och Villstads GIF hälsar välkommen till SM Halvmarathon 

Tävlingarna kommer att hållas på den legendariska F1-banan Scandinavian Raceway                
i Anderstorp. Detta är en avstängd och ifrån allmänheten avskild plats som håller de krav 
som corona-reglerna uppställer. 

Klasser   

1. Män  Halvmarathon  
2. Kvinnor Halvmarathon 

Svenskt mästerskap - seniorer 

Tävlingen är officiellt svenskt mästerskap 2020 för både män och kvinnor på 
halvmaraton, detta istället för det inställda Göteborgsvarvet.  

Anmälan 

Anmälan till:    Hälle IF via e-post;  christian@skolutveckling.com  

Ange namn, födelseår, klubb samt meriter. 

Sista anmälningsdag:  22 juli 

Efteranmälan mot en förhöjd avgift  

SM 
Halvmarathon 

 

Onsdag 29 juli 
Anderstorp 

Scandinavian Raceway  

 

mailto:christian@skolutveckling.com


Antal deltagare 

Antalet deltagare är satt till max 40 herrar samt 40 kvinnor, vilka löper i två 
skilda heat. 

Rekommenderade meriter som skall ha presterats någon gång under 2018-
2020:   

Män:  2.39:00 (maraton)1.12:00  (halvmaraton) / 32:00 (10km)                              

Kvinnor: 3.05:00 (maraton)1.25:30  (halvmaraton) / 37:00 (10km)  

Grunden är att man klarat någon av de gränser som redan angivits som kvalgräns. Om det blir fler 
anmälda än 40st så gäller resultat gjorda på 21km från 2019-2020 där de 35 statistiskt bästa kommer 
att vara klara för SM.     Utöver det kan 5 wildcard delas ut, där en förutsättning är att den aktive 
skall ha underskridit någon av följande gränser mellan 2018-2020: 

10km – 10 000m                      30.00                -                         35.00                 
Maraton                                    2.24                  -                         2.50 

Om man inte behöver nyttja Wildcards så fylls startfältet på med löpare som klarat grundkvalgränsen 
så att maxgränsen 40 nås. Startfälten meddelas dagen efter att anmälan går ut och eventuella 
återbud skall meddelas direkt, så att eventuellt någon annan får möjlighet att springa loppet. 

Anmälningsavgift 

SEK 300       Avgiften insätts på plusgiro Hälle IF 289641-3                                                                                                                            

Efteranmälan mot dubbel avgift. 

Boende 

Kan sökas och bokas via : 
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/turistbyra.122.html 

Vätskeservice 

I dagsläget råder speciella regler. Bord kommer att tillhandahållas för egen 
dryck, vattenmuggar kommer också att finnas uppställda invid banan. Däremot 
så är traditionell langning inte tillåten. 

Banan 

Tävlingen kommer att genomföras på själva motorbanan, underlaget är 100 % 
asfalt. Banvarvet mäter cirka 4km, så man löper lite drygt 5 varv. Banan är 
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mycket flack och är uppdelad i en halva som innehåller en del kurvor och sedan 
en drygt kilometerlång raksträcka 

Tidtagning 

Elektronisk chip-tidtagning.   

Omklädning 

Kom helst ombytta till tävlingsområdet, detta mot bakgrund av Corona 
rekommendationerna. Toaletter finns direkt i anslutning till målområdet. 

Starttid 

18:30 Herrar                        
20:00 Kvinnor 

Prisutdelningar 

Direkt efter respektive målgång. 

Sjukvård 

Sjukvårdare kommer att finnas till hands vid start och målområdet samt med 
möjlighet att hantera uppkomna hjälpbehov ute på banan. 

 

Information 

Christian Persson  Hälle IF                                
christian@skolutveckling.com      tel. 070-684 3238 

 

                                                     

 

 


