
TEAM CAPTAIN MÖTE 



 Om Ragnar 
 

 Evenemangsområden 

& växlingsplatser 
 

 Starttider 
 

 Öppettider 
 

 Stopptider 
 

 Ersätta skadade löpare 
 

 Hoppa över sträckor 
 

 Säkerhet 
 

 Love the locals 
 

 Hållbarhet 
 

 Bara 4 veckor kvar 
 

 

 

AGENDA 



 Från Gripsholms Slott 

till Drottningholms Slott 

runt Mälaren 

 

 Banan är 28,5 mil 

uppdelad i 30 sträckor 

med varierande längd 

från 6-16 km per 

sträcka 

 

 249 lag 

– 185 Standardlag 

– 52 Ultralag  

– 12 5-pack 

– 59 internationella 

 

 

EN UNIK STAFETT 



 Alla lag får en starttid 

och beräknad måltid 

baserat på angiven 

genomsnittlig 

kilometertid per lag 

 

 Starten och målgången 

sker under ca 8 timmar 

 

 Löpare 1 springer 

sträcka 1, 11 och 21, 

löpare 2 springer 

sträcka 2, 12 och 22 

osv.  

 

 

RUN. DRIVE. SLEEP? REPEAT! 



 Deltagare som inte 

springer sträckan åker 

bil mellan 

växlingsplatserna 

 

 Lagkaptenen har 

huvudansvaret för 

laget. Laget skall även 

utse en ansvarig i 

”andra bilen”.  

 

 Båda ansvariga skall 

finnas att nå via telefon 

innan, under och efter 

racet 

TEAM SPIRIT DELUXE 



GRIPSHOLM – STRÄNGNÄS – ESKILSTUNA – KUNGSÖR – KÖPING – VÄSTERÅS – ENKÖPING – BÅLSTA – STOCKLHOLM 

BANAN 



LÖPARNAS VÄG 

 Landsväg 

 Cykelbanor 

 Gångbanor 

 Trottoarer 

 Grusvägar 

 Stigar 
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 Evenemangsområden 

& växlingsplatser 
 

 Starttider 
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AGENDA 



 

 

START – GRIPSHOLMS SLOTT 

SERVICE PÅ PLATS 

 Parkering 

 Mat & dryck 

 Vätska 

 Toaletter 

 Sjukvård 

 Sophantering 

 Eventuella ändring av 

laguppställning (hela laget) 

 

DET HÄR GÖR DU PÅ PLATS 

1. Säkerhetscheck bil 1 

2. Säkerhetsgenomgång bil 1 

3. Check In bil 1 

4. Start löpare 1 



VÄXLING 5 – EKÄNGENS IP 

SERVICE PÅ PLATS 

 Parkering 

 Mat & dryck 

 Vätska 

 Toaletter 

 Sjukvård 

 Sophantering 

 Sponsorer 

 Klädförsäljning 

 

DET HÄR GÖR DU PÅ PLATS 

1. Säkerhetscheck bil 2 

2. Säkerhetsgenomgång bil 2 

3. Check in bil 2 

4. T-shirt & goodiebag (hela laget) 

5. Löpare 5 växlar med löpare 6 

 
 



SERVICE PÅ PLATS 

 Fysisk växlingsplats 

 Mindre parkeringsplats 

 Toaletter 

 Sopkärl 

 

DET HÄR GÖR DU PÅ PLATS 

1. Bil 1 eller Bil 2 parkerar bilen. 

2. Nästa löpare förbereder sig vid 

bilen 

3. Nästa löpare ställer sig redo vid 

växlingsplatsen när lagets 

startnummer ropats upp av 

funktionär 

4. Tidigare löpare växlar av och tar 

sig från växlingsplatsen direkt 

5. Laget samlas vid bil och kör till 

nästa växlingsplats 

 

24 MINDRE VÄXLINGSPLATSER 



SERVICE PÅ PLATS 

 Fysisk växlingsplats 

 Stor parkeringsplats 

 Toaletter 

 Sopkärl 

 Vätska 

 Sjukvård 

 Mat & dryck till försäljning (10, 15, 25) 

 Omklädning/dusch (15, 20 och 25) 

 Sovplats (20 och 25) 

 

DET HÄR GÖR DU PÅ PLATS 

1. Bil 1 och Bil 2 parkerar 

2. Nästa löpare förbereder sig vid bilen 

3. Nästa löpare ställer sig redo vid växlingsområdet 

när lagets startnummer ropats upp av funktionär 

4. Tidigare löpare växlar av och tar sig från 

växlingsområdet direkt 

5. Laget samlas vid bil och kör till nästa växlingsplats 

 

4 STÖRRE VÄXLINGSPLATSER 



SERVICE PÅ PLATS 

 Fysisk växlingsplats 

 Stor parkeringsplats 

 Toaletter 

 Sopkärl 

 Sponsorer 

 Målservice 

 Mat & Dryck till försäljning 

 Klädförsäljning 

 

DET HÄR GÖR DU PÅ PLATS 

1. Laget möter upp sista löpare 

2. Gemensam målgång 

3. Medalj och målservice 

4. Lagfoto med slottet i 

bakgrunden 

5. Hänger kvar och njuter av att 

vara äkta Ragnarianer 

 

 

MÅL 
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AGENDA 



 Publicerades på 

hemsidan idag (20 

maj). 

 

 Kontrollera din starttid 

och räkna ut sluttid 

genom vår Pace 

Calculator. 

 

 Checka Stopptider och 

vad det kan komma att 

innebära för ditt lag. 
 

 

 

 

STARTTIDER 



 Samtliga evenemangsområden och 

växlingsplaster har bestämda öppettider 

 

 Öppettiderna finns att tillgå redan nu i 

Pace Calculator dokumentet på hemsidan. 

 

 …och kommer att finnas under detaljer per 

sträcka i Ragnar-appen. 

ÖPPETTIDER 



 Vid växlingsplatserna finns utrustning och 

funktionärer på plats i 6-12 timmar.  

 

 Om ditt lag går snabbare än vad ni angett 

skulle det kunna innebära att ni kommer 

anlända innan utrustning och funktionärer är 

på plats.  

 

 Stopptider räknas ut och anges i Pace 

Calulcatorn och anges senare i Ragnar-

appen. Dessa används för att hålla kvar 

lag vid de större växlingsplatserna om de 

anländer tidigare än uträknat. 

 

 Om ett lag hålls kvar, kommer vi som regel 

inte att subtrahera den totala tiden som de 

hölls från deras totala tid. 
 

 

STOPPTIDER 



 Om Ragnar 
 

 Evenemangsområden 

& växlingsplatser 
 

 Starttider 
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 Hoppa över sträckor 
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AGENDA 



 Vid skada kan någon av de återstående 

löparna i ditt lag ersätta den skadade 

löparen.  

 

 Till exempel, om löpare 3 är skadad 

halvvägs genom sin första sträcka, kan 

någon annan medlem i laget avsluta 

sträckan. 

– Resterande sträckor för den 

skadade löparen, 13 och 23 kan 

fyllas av olika löpare, eller en 

löpare som tar bägge. 

– En 11:e person får inte gå med i 

laget för att köra de återstående 

sträckorna.  

– Flera löpare får inte dela på en och 

samma sträcka. 

 

 Skadad löpare kan inte delta igen om 

laget fortsatt skall vara med och tävla 

om priser eller garanteras en 

presentation i resultatlistan efter loppet. 

 

 

 

ERSÄTTA SKADAD LÖPARE… 



 En eller flera sträckor kan 

antingen ersättas av annan 

löpare eller lämnas tomma.  

 

 Om en sträcka hoppas över skall 

följande göras: 

– Kontakta Race Command 

– Nästa löpare i 

stafettordningen skall starta 

vid kommande växlingsplats 

på den tid det skulle tagit 

den tidigare löparen att 

springa sträckan.  

 

 Om en sträcka hoppas över är 

laget inte med och tävlar om 

priser, och kan inte garanteras 

en presentation i resultatlistan 

efter loppet. 

  

…ELLER HOPPA ÖVER STRÄCKOR 
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AGENDA 



o Bär alltid reflexväst när du vistas utanför bilen mellan 22:00-04:00 

o Löpare skall alltid bära väst och pannlampa under samma tider 

 

 Spring alltid mot trafiken på vänster sida vägen om inget annat anges 

 Respektera trafikregler och hastighetsbegränsningar 

 Korsa vägar med stor försiktighet 

 Fortsätt springa rakt fram eller kolla i appen om du är osäker 

 

o Respektera direktiv om “Van Support” enligt appen 

o Respektera direktiv från funktionärer och tävlingsledning 

o Om skyltar saknas/sitter fel, texta Race Command 

 

 Sov i bil eller på avsedda platser vid växling 20 och 25. 

 

o Använd Hitta Vänner-appen och spring med mobil, id och pengar 

o Om en lagkamrat är vilse, följ instruktioner enligt Ragnar-appen 

o Ha med telefon och använd gärna IOS-appen ”hitta vänner” 

 

 Drick och ät tillräckligt 

 

o Sjukvård finns på stora växlingsplatser. Akut = 112! 

 

 

SÄKERHET 
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AGENDA 



 Lämna platsen renare än 

det var när du kom dit 

 

 Pimpa bilen snyggt och 

smakfullt 

 

 Tacka funktionärer 

 

 Använd uppställda 

bajamajor 

 

 Släng sopor i våra gröna 

sopkärl 

 

 Peppa gärna men tänk dig 

för när du passerar 

bebyggelse  
 

 

LOVE THE LOCALS 
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AGENDA 



 Mugglöst evenemang 

 

 Du slänger. Vi sorterar! 

Släng ditt skräp i 

Sopkärl från Sortera i 

evenemangsområden 

och växlingsplatser 

 

 Stäng av bilen när du 

stannar till för att heja 

på dina lagkamrater 

 

 Pimpa bilen snyggt och 

smart 

 

 

HÅLLBARHET 
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AGENDA 



 Checka start- och 

stopptider 

 

 Captain’s checklist 

 

 Captain’s spredsheet 

 

 Packlista 

 

 Träffas, trivas och kanske 

träna  

 

BARA 4 VECKOR KVAR 



S.W.A.T (Sweaty, Weat And Tired) 



STORT LYCKA TILL! 


