
Kraftløpet  
Søndag 6. september 2020 

11:00  Registrering v/grendehuset i Kvænangsbotn 

12:00 Start konkurranseklasser 

12:30 Start barneløp 

 

Burfjord IL Ski og Sykkel inviterer til Kraftløpet 2020.  

Dette er et familiearrangement med løyper tilrettelagt for alle aldre, både de miste og de best 

trente.  

For konkurranseklassen er løypa rett i 

overkant av 5km og starter med 1km flat 

løping fra grendehuset via Sildneset og 

Kvænangsbotnbeien til Suoikkatveien 

(anleggsveien). Fra starten av 

anleggsveien og opp til tunellen er det 

cirka 4km med en stigning på 7% i snitt.  

 

For de yngre løperne blir det en kortere 

løype i området rundt grendehuset. 

 

Det vil ikke bli salg av mat og drikke i år 

pga. Covid-19, men alle løpere vil få tilbud 

om frukt og saft/vann etter målgang.  

Startkontigenten er 100kr per person 

uansett klasse. Alle betalende deltakere 

er med i trekningen av hovedpremien.  

I tillegg til dette vil det bli en premier 

trukket på startnummer og en premie til 

klassevinnerne.  

Med vennlig hilsen 

Burfjord IL 

 

  



Utvidet informasjon 

Sted:   Grendehuset i Kvænangsbotn 

Følg Kvænangsbotnveien fra E6 Sørstraumen eller E6 Sekkemo i ca 19km, det 

vil være merket innkjørsel i startområdet.  

Klasser: 

• Mosjons kraft: 

o Det vil være mulig for mosjonister å gjennomføre løpet i perioden onsdag 2. 

september til lørdag 5. september. For å være med i trekningen av premier må 

påmeldingsavgift være betalt og mail med kode fra toppen må sendes til 

løpsleder.  

 

• Kraftløpet – Konkurranseklasser: 

o Heat 1, forventet løpstid på 25minutter eller bedre 

o Heat 2, forventet løpstid på 30minutter eller bedre 

o Heat 3, Løpere i aldersklassen 14-16 år 

o Heat 3, forventet løpstid over 30 minutter 

 

Heatene starter med 5 minutters mellomrom, maks 25 deltakere per heat, 

tidtaking og rangering 

• Kraftløpet – Barn 

o Heat 1, Barn i aldersklassene 10-13 år 

Det løpes to runder, maks 25 deltakere, tidtaking og rangering.  

o Heat 2, Barn 0-9 år 

Det løpes en runde, maks 25 deltakere, ingen tidtaking eller rangering.  

Parkering:  ved anviste plasser langs veien 

Påmelding: Per e-post til tonny__m@hotmail.com NB! Legg merke til to understreker i 

adressen.  

Klær:   Skifteklær for deltakere i konkurranseklassen transporteres til målområdet cirka 

10 minutter før start.  

Transport: Deltakerne i konkurranseklassen må ta seg tilbake til startområdet selv. Ved 

spesielle behov kan det være mulig å sitte på med arrangøren tilbake.  

Premieutdeling: Det vil bli arrangert en digital premieutdeling på vår Facebook-side etter 

avsluttet arrangement, alle vinnere vil bli kontaktet.  

Covid-19: Et eget regelverk for å oppfylle FHI’s smitteverns tiltak vil bli utarbeidet i 

sammarbeid med kommunelegen og sendt ut til alle deltakere før løpet.  

 

Eventuelle spørsmål rettes til Tonny Mathiassen, tonny__m@hotmail.com eller på  

telefon 959 02 376 
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