
  

 

 

 

 
 

NÄR:   3-4 JUNI 2023 

VAR:   Göteborg, Hisingsparken, Västra Tuvevägen 70 

DISTANSER:  
10 varv  start kl. 19 lördag, 106 km/6200 höjdmeter, 24 h maxtid  950 kr (50 platser) 

5 varv start kl. 07.00 söndag, 53 km/3100 hm, 12 h maxtid 850 kr (100 platser) 

3 varv  start kl. 10.00 söndag, 32 km/1860 hm, 9 h maxtid 750 kr (100 platser) 

1 varv  start kl. 11 eller 15 söndag, 10,6 km/620 hm 550 kr (100 platser) 
Ovan priser + en administrativ avgift från Billmate 

HUR: 
Anmälan är öppen och görs via nedanstående länk. 

Anmäl före klockan 12:00, måndag den 8:e maj så ingår 

Hisingens skrytigaste tischa! 

Klicka här för att anmäla dig 

 

Vad ingår i anmälningsavgiften? 

Segraren i varje klass bjuds in till Nationaldagsfesten på Björlandavallen den 6 juni. Segraren på 10 varv tilldelas 

där titeln ”Hisingens Uthålligaste 2023”. 

Alpaca Race medalj, lite från grillen samt bars och gels från Umara ingår för alla deltagare.  

I anmälningsavgiften ingår vatten, kaffe, dricka, sött och salt, en korv med bröd samt sportdryck, bars och gels 

från Umara. Se nedan för detaljer runt gels och bars: 

Bars –   1 varv 1 st;     3 varv 2 st;     5 varv 3 st;     10 varv 5 st. 

Gels –   1 varv 1 st;     3 varv 3 st;     5 varv 5 st;     10 varv 10 st. 

Vi kan inte lova att du kommer i mål men vi lovar att grillen kommer tändas, hög musik kommer 

spelas, vadmuskler kommer protestera, lårmuskler kommer att strejka 

och vi kommer tjata på dig att ta ett varv till! 

Information:   alpacarace.se    Instagram: alpacarace 

Frågor:   Peter Karlsson, info@alpacarace.se, 072 450 33 33 

  

Rabatt 100 kr (50 kr på 1 varv) för 

dig som sprang 2022, eller om du 

anmäler dig före den 31 mars 2023. 

https://sportadmin.se/book/?F=346404c2-b569-4df5-a4e5-bee91f377d3f
https://alpacarace.se/
https://www.instagram.com/alpacarace/
mailto:info@alpacarace.se


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alpaca Race tillsammans med Nationaldagsfesten 

I år utses ”Göteborgs Uthålligaste 2023” under the Alpaca Race. 

• Priset utdelas till vinnarna på 10 varv, den 6 juni på nya Björlandavallen 

• Fira nationaldagen med hela familjen 

• Aktiviteter, tävlingar och mat 

• Underhållning och roligt mellan ca 10.30 och 16.30 

Roligt nationaldagsfirande på nya Björlandavallen – nationaldagsfesten.se 

 

 


