– FÖR GAMMAL OCH UNG, ELIT OCH MOTIONÄR –

Kanonloppet och
Ålandsmarschen
1968–2011

LÖRDAGEN DEN 8 OKTOBER 2022
MARKUSBÖLE – MARIEHAMN 22,5 km

ARRANGÖRER:
FRIIDROTT

Välkommen till Kanonloppet
och Ålandsmarschen
Ålands största och mest populära motions- och tävlingslopp Kanonloppet ordnas i år för 55:e gången.
Banan går längs vägar, ängs- och skogsstigar – en lagom utmaning för den vanliga motionären. Banan är
relativt flack men ändå inte alltid helt lätt och lockar därför med också de som vill tävla.
Som en del av Kanonloppet ordnas Ålandsmarschen, i år för 26:e gången, och är menad för dig som vill
tillägna dig en höstpromenad i vacker natur. Stavar är tillåtna.

Kanonloppet 22,5 km
TÄVLINGSDAG:
START OCH MÅL:
STARTTID:
KLASSER:

Lördag 8.10.2022
Starten sker vid Breidablick, Markusböle. Målgång vid Wiklöf Holding Arena.
Kl. 10.00
Tävlingsklasser
Kvinnor: Huvudklass samt veteranklasserna D40, D50, D60+
Män: Huvudklass samt veteranklasserna H40, H50, H60+
Motionsklass
Löpning med tidtagning

SPURTPRIS: Ett spurtpris till tävlingsklassens första man och kvinna som passerar Vikingahallen ca 7,5 km före mål.
PRISER: I tävlingsklasserna (med minst 5 deltagare) enligt de bästa tiderna, vandringspris till bästa tid i mål för herrar respektive damer
PRISUTDELNING I Wiklöf Holding Arenas café kl. 13.30.

Ålandsmarschen 22,5 km
TÄVLINGSDAG:
START OCH MÅL:
STARTTID:
KLASS:

Lördag 8.10.2022
Starten sker vid Breidablick, Markusböle. Målgång vid Wiklöf Holding Arena.
Kl. 09.00
Motionsklass

Kanonloppet/Ålandsmarschen 15 km
TÄVLINGSDAG:
START OCH MÅL:
STARTTID:
KLASS:

Lördag 8.10.2022
Starten sker vid Ringsböle. Målgång vid Wiklöf Holding Arena.
Kl. 10.00 Kanonloppet och Ålandsmarschen 15 km
Motionsklass

Anmälan till loppet/marschen:

www.kanonloppet.ax
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Kanonloppet 22,5 km och 15 km
EUR 35 vid anmälan och betalning senast 4.10.2022.
EUR 50 vid startplatsen kl. 8.30–9.15.
Ålandsmarschen 22,5 km och 15 km
EUR 25 vid anmälan och betalning senast 4.10.2022.
EUR 45 vid startplatsen kl. 8.30–9.15. OBS! Ålandsmarschen 22.5 km kl. 8.30–9.00
Avgiften betalas samtidigt med anmälan. Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

RÄTT SKOR
OCH RÄTT KLÄDER
GÖR SKILLNAD!
Skaffa grejerna från Team Sportia!
Kom in till oss i Maxinge så hittar
du fler modeller och märken!
BRA TILLBEHÖR FRÅN CRAFT!

24.95
CRAFT
HEADBAND
ADV LUMEN
FLEECE

149.-

29.90

HOKA
SPEEDGOAT 5
Väldämpad löparsko med bra
grepp. Dam- och herrstorlekar.

CRAFT
DRY
COMPRESSION
SOCK

Ska du gå
Kanonloppet?

34.90
CRAFT
FLEECE GLOVE
ADV LUMEN FLEECE

159.-

99.90

NEW BALANCE
FRESH FOAM X TRAIL HIERRO V6 GTX
En stadig och väldämpad löparsko med bra grepp.
Vattentät med Goretex-membran.Dam- och herrstorlekar.

ASICS
GEL-SONOMA 6 GTX
Här har du en stadig och dämpad promenadsko som
är vattentät med Goretex. Dam- och herrstorlekar.
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på valfri PRODUKT i butiken (dock ej cykel el. elektronik)
Erbjudandet gäller från ordinarie eller kampanjpris och är i kraft tom 30.11.2022.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
RABATTEN GÄLLER VID ETT KÖPTILLFÄLLE.

Hela Ålands sportaffär!
Team Sportia Åland

Maxinge Center • Telefon: 38 690
teamsportia.ax
Öppet: må-fre 10–20, lö 10–17, sö 11–16

Lilla Kanonloppet 7,5 km och 3,5 km
TÄVLINGSDAG: Lördag 8.10.2022
START OCH MÅL: Starten sker för 7,5 km vid Vikingahallen och
för 3,5 km i Hindersböle.
Målgång vid Wiklöf Holding Arena.
STARTTID:
Kl. 10.00 Lilla Kanonloppet 7,5 km och 3,5 km
KLASSER:
Vikingahallen – Mariehamn (7,5 km): F15, P15
Vikingahallen – Mariehamn (7,5 km): Motionsklass
Hindersböle – Mariehamn (3,5 km): F11, F13, P11, P13
Hindersböle – Mariehamn (3,5 km): Motionsklass
Ingen nedre åldergräns för att delta.
ANMÄLAN:
www.kanonloppet.ax
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Lilla Kanonloppet 7,5 km och 3,5 km
EUR 15 vid anmälan och betalning senast 4.10.2022.
EUR 20 vid startplatsen kl. 8.30–9.15.
PRISER: I tävlingsklasserna enligt de bästa tiderna samt medalj
till alla som fullföljer loppet.
PRISUTDELNING: Wiklöf Holding Arenas café kl. 11.30.

Julleloppet 1 km
TÄVLINGSDAG:
START OCH MÅL:

Lördag 8.10.2022
Starten sker vid Nyängens dagis (Ålandsplan).
Målgång vid Wiklöf Holding Arena.
STARTTID:
Kl. 9.45 Julleloppet
Barn i vuxnas sällskap.
KLASSER:
ANMÄLAN:
Via anmälningsformuläret på www.motion.ax.
ANMÄLNINGSAVGIFTER: EUR 3 vid anmälan och betalning. Anmälningen sker via hemsidan eller på Idrottens hus torsdagen den
6.10 och fredagen den 7.10. Betalningen sker vid hämtning av nummerlappar på Idrottens hus. Om möjligt, vänligen hämta nummerlappen på torsdagen eller fredagen för att undvika köer vid start.
EUR 5 efteranmälan vid startplatsen kl. 9.00–9.30.
Medalj och överraskning till barnen vid mål.
NUMMERLAPPAR: Avhämtas torsdag–fredag 6-7.10.2022 kl. 11.00–18.00 från Idrottens hus, Ö. Esplanadgatan 7, Mariehamn.

Kanonloppsstafett
22,5 km – 6 sträckor
TÄVLINGSDAG: Lördag 8.10.2022
Starten för sträcka 1 sker kl. 10.00 vid Breidablick, Markusböle.
Målgång för sträcka 6 på Wiklöf Holding Arena, Mariehamn.
Sträcka 1 Sips, Breidablick – Ringsböle (8,5 km)
Sträcka 2 Raffel, Ringsböle – Karrböle (2,5 km)
Sträcka 3 Ranch, Karrböle – Vikingavallen (4 km)
Sträcka 4 Kikx, Vikingavallen – Hindersböle (4 km)
Sträcka 5 Hearts, Hindersböle – Backeberg (0,5 km)
Sträcka 6 Grills, Backeberg – WHA (3 km)
ANMÄLAN: Sker via e-post, amf@motion.ax.
För mer information se www.motion.ax.
ANMÄLNINGSAVGIFTER: EUR 120/lag vid anmälan
senast 4.10.2022. Ingen anmälan vid start.
PRISER: Första till tredje placering erhåller pris.

För att bidra till en hållbar framtid och göra vårt lopp mer
miljövänligt använder vi komposterbara muggar, sopsäckar samt
snitselband. Vi tar ställning för en bättre miljö och är Kranmärkta
vilket innebär att vi inte delar ut vatten på flaska utan använder
oss enbart av färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten.

NÄR DU VILL
HA NÅGOT
RIKTIGT GOTT!

MATTSSONS I GODBY!

ÅLANDS MEST
KOMPLETTA
KÖPMARKNAD
MITT PÅ ÅLAND!
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• Livsmedel • Bygg- & järnartiklar
• Trädgård • Kläder & skor • Fiske
• Husgeråd & textilier • Café
• Sport & fritid • Spel & leksaker

ORKLA CONFECTIONERY
& SNACKS FINLAND
Mattssons_logo_red_black.eps

Tel. 43 250 www.mattssons.ax

VILL DU TRÄNA?
www.motion.ax

Välkommen till

BYGGVARUHUSET
2
10.000 m byggoch fritidsglädje!

VATTENPASS
i Godby och Mariehamn

Träna med oss i höst på Ålands Motionsförbund! Vi har
lediga platser till både vattengymnastik och SeniorPower.
NYHET! Vi startar upp en ny SeniorPower grupp för
nybörjare. Kolla hemsidan eller ring oss för mer information.

SENIORPOWER

Styrketräning för seniorer i grupp

Byggmaterial • Verktyg • Infästning • Färg &
tapeter • Kök & badrum • Vedspisar • Kläder
& skor • Trädgård • Skog • Båt & marin m.m.

Anmäl dig till
höstens träningar på
www.motion.ax
eller tel. 15 464

Grindmattesvägen 1–3 • vard. 7–18, lörd. 9–15
www.byggvaruhuset.ax • Tel. *28 011

Lycka till i loppet!
Genom att stöda Kanonloppet vill vi understöda
motion och idrott - för en bättre hälsa för alla
ålänningar.
Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?

Hemförsäkring
Bil- och båtförsäkring
Personförsäkring
Sparande och placering
Hos oss hittar du ett omfattande utbud av försäkringar
och placeringstjänster. Vi utgår från dina behov och
hjälper dig hitta ett komplett försäkringsskydd,
skräddarsytt för just dig.

Ålandsvägen 31

018 56361 aland@lokaltapiola.fi
www.lokaltapiola.ax

Allmän info
STARTERNA: Alla deltagare förses med chip i Kanonloppet, deltagare i Ålandsmarschen har ej chip. Alla starter går kl. 10.00, förutom
Ålandsmarschen 22,5 km kl. 9.00. Arrangörerna godkänner inte start före angiven starttid. Överträdelse leder till diskvalificering.
STARTKUVERT: Avhämtas torsdag–fredag 6-7.10.2022 kl. 11.00–18.00 från Idrottens hus, Ö. Esplanadgatan 7, Mariehamn. På tävlings
dagen på samtliga platser kl. 8.30–9.30. Endast anmälda och betalda senast 4.10.2022 kan hämta sitt startkuvert från Idrottens hus.
EFTERANMÄLAN: På samtliga startplatser kl. 8.30–9.15. Ingen kontantbetalning vid efteranmälan. OBS! Ålandsmarschen 22,5 km kl.
8.30–9.00.
CHIP: Alla deltagare i Kanonloppet är försedda med chip. Chipet återlämnas omedelbart efter målgång. För ej återlämnat/borttappat chip
debiteras d eltagaren 90 euro.
KLÄDFÖRVARING: Kläder och väskor märkta med startnummer kan lämnas på anvisad plats på startplatsen. Avhämtas på WHA efter loppet
mot uppvisande av startnummer.
OMKLÄDNING OCH DUSCH: På Wiklöf Holding Arena finns omklädningsrum med dusch.
TRANSPORTER: Buss till Breidablick i Markusböle för Ålandsmarschen 22,5 km avgår kl. 8.15. Buss till Vikingvallen, Ringsböle och
Breidablick i Markusböle avgår kl. 9.00. OBS! Förhandsbokning krävs för båda bussarna, annars kan vi inte garantera plats i bussen!
Bussarna avgår från Wiklöf Holding Arena, södra ingången (Östra skolgatan). Avgift EUR 5 – betalas i samband med anmälan!
Stora grupper bör anmäla behov av transport.
VÄTSKEKONTROLLER: Finns i Östanåker (6,5 km), Karrböle (obemannad 11 km), Vikingahallen (15 km), Hindersböle (19 km) och vid Wiklöf
Holding Arena (22,5 km).
BANSTRÄCKNING: Banornas längd är ungefärlig, skall INTE betraktas som exakt uppmätt. Sträckorna är avrundade till närmaste jämna ½
kilometer.
ALLA DELTAR PÅ EGEN RISK OCH REKOMMENDERAS HA EN EGEN OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING. ANMÄLAN TILL TÄVLINGEN ÄR BINDANDE,
ANMÄLNINGSAVGIFTEN ÅTERBETALAS EJ OM DU TVINGAS LÄMNA ÅTERBUD.
KONTAKT:

+385 18 15464 eller +358 18 19170
E-post: robin.aid@idrott.ax eller mona@motion.ax
www.kanonloppet.ax
ADRESSER: ÅID/ÅMF Kanonloppet, Östra Esplanadgatan 7, 22100 Mariehamn

Kanonloppet/Ålandsmarschen
– ett genuint motionsevenemang
Omgivningarna och underlaget skiftar under färden in till målet
i Idrottsparken. Avsaknaden av egentliga backar betyder inte att
Kanonloppet skulle sakna utmaningar. Starten sker vid Breidablick
i Markusböle.
Efter drygt en kilometers landsvägslöpning närmar sig banans naturskönaste avsnitt. Betesmarker, strandängar och småstigar i lövskogsdominerad
terräng väntar fram till vätskekontrollen i Östanåker.
Därefter befinner man sig i ett åkerlandskap med ett asfaltparti fram till
Ringsböle och därifrån en skogsväg till Karrböle, åter asfalt och grusväg
fram till Ulfsby. Asfalt igen längs gångväg upp till Jomala kyrka, förbi skolarna till Vikingahallen där följande vätskekontroll finns.
Därefter följer banan motionsbanan genom skogen till Norrböle där det
finns en sista vätskekontroll. Banans högsta punkt passeras 2 km efter
Vikingahallen. Från Norrböle följer banan parkstigar via Backeberg till
gång- och cykelvägen vid Lemlandsvägen, under Rökerirondellen.
Därefter vidtar stadens park- och cykelstigar sista biten in
till målet i Idrottsparken (WHA).
P.S. Var rädd om naturen, lämna inte skräp efter dig!

Ringsböle
Start 15 km

Ägarkundskapet
i andelsbanken
-för ditt liv
Läs mer på andelsbanken.ax
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Fina erbjudanden med Ålandskortet!
Lätt och smidigt med Ålandskortsappen

Om du hellre vill ha en fysisk ålandskortsfolder kontaktar du kundtjänst, tel 26026 eller
kundtjanst@alandstidningen.ax eller besök oss på Strandgatan 16.
Ladda ner appen från App Store/Google Play.
Sök efter ”Ålandskortet”.
alandskortet.alandstidningen.ax

Följ oss gärna på Kanonloppet/Ålandsmarschen – Åland

Heja, heja!
Med i svängarna
S-market Jomala

Lövuddsvägen 1, Mariehamn.
Mån–lör 6–24, sön 9–24.
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Lunch & Catering

Vi har fystester
som passar alla!
Nybörjare, motionär eller elitidrottare.
Läs mer om våra tester på www.medimar.ax

Lövuddsvägen 4, Möckelö | Tel: 14 404 | www.medimar.ax

Bil- och busspaket
på Rosella

Lunchbuffé på Röda korsgården
Utkörning till pensionärer och företag
Catering till ert evenemang
Kontakta oss:
Telefon: 018 12 741
Email:bjorntjanster@aland.net

Res smidigt
och förmånligt
till paketpris!
Njut av den läckra Vilt- och
skaldjursbuffén eller välj något
gott ur vår à la carte-meny.
Smidig Pre-order till bra priser
och buss till/från Stockholm
till alla avgångar!
Prisex./enkelresa
Bilpaket 1–8 personer + bil

23 €

Busspaket/vuxen

12 €

Bränsletillägg tillkommer
på priserna.

Boka på Vikingline.ax/rosella

Östersjöns mest prisvärda resor

Ålands
billigaste
matkasse!

• Åländskt kött 7 dgr/vecka
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• Stort utbud av lokalproducerat
• Butiksgräddat bröd alla dagar
• Grillar, kylväskor, fiske

Sparvägen 1, Jomala • www.sparhallen.ax
Vardagar 8–22, lördag 9–22 & söndag 10–22

Det du inte hitttar hos oss hittar du
i köpcentret Maxinge där vi finns.

