
 

Tävlingsvillkor 
 
Allmänt 

Varbergsloppet Virtuellt, med loppen 10 respektive 5 km arrangeras av Varbergs GIF Friidrott (arrangören), 

org.nr 849600-6605, Danska vägen 15, 432 51 Varberg.   

Loppen är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet och Hallands Friidrottsförbund och kan genomföras 

under perioden 3 – 11 juli. 

Varbergsloppets ordinarie bana över 10 km är kontrollmätt av förbundsbanmätare. Det är emellertid tillåtet att 

springa även andra bansträckningar över 10 såväl som 5 km.  

För anmälan, tidtagning och resultat anlitas Est Mika:timing AB. Personuppgifter hanteras av Est Mika:timing AB 

endast i enlighet med arrangörens instruktioner och i enlighet med GDPR.  

Genom att du registrerar dig hos Varbergsloppet Virtuellt eller anmäler dig till något av ovan nämnda lopp 

godkänner du arrangörens villkor för anmälan och deltagande. Anmälan är giltig när du har registrerat dig och 

betalat din startavgift. Då uppstår också ett bindande avtal mellan dig och arrangören.  

Om du anmäler någon annan person än dig själv till något av loppen försäkrar du genom ditt godkännande av 

villkoren att även denna person har tagit del av och godkänner villkoren. 

 

Villkor 

• Betald startavgift återbetalas ej. 

 

• Deltagande med cykel, handcykel eller inlines är inte tillåtet. Däremot tillåtet med rullstol och med 

jogging-vagn.  

 

• De personuppgifter du lämnat vid anmälan i form av namn, födelseår, förening, företag och ort 

publiceras i start- och resultatlistor på internet och i tryckt media. 

 

• Arrangören och/eller Est Mika:timing AB kan komma att kontakta dig via epost eller telefon för 

information om Varbergsloppet Virtuellt. 

 

Deltagarens ansvar 

• Varje deltagare är skyldig att hålla sig uppdaterad inför loppet via hemsidan www.varbergsloppet.se 

samt information utsänd via epost. 

 

• Deltagande sker på egen risk. Var väl förberedd! Är du osäker om något angående din hälsa, kontakta 

läkare eller annan specialist. Arrangören ansvarar inte för eventuellt åsamkad skada i samband med 

loppen. 

 

• Deltagare ska iaktta specifika restriktioner som vid tillfället gäller med anledning av pågående pandemi. 

 

• Deltagaren ska uppfylla ålderskravet för det lopp till vilket anmälan är gjord. 

 

• Det är inte tillåtet att delta i någon annans namn.  

 

Frågor kan ställas via epost till info@varbergsloppet.se 

 

 
 

http://www.varbergsloppet.se/
info@varbergsloppet.se

