
Sävsjö Stadslopp
26 augusti

Välkommen!

www.ifksavsjo.se



Start och Mål
Ljungagatan/Torget i anslutning till Kulturhuset 

Anmälan
Senast den 22 augusti genom inbetalning av anmälningsavgift 
till IFK Sävsjös Bankgiro 656-4645. Ange namn, födelseår, klass, 
ev. klubb eller företag och vilka som ska ingå i matkasselag (för 
planering av antal). 

Anmälningsavgift betalas samtidigt. Ange tydligt vid inbetalningen 
vilka det gäller. Detta kan även mailas till kansli@ifksavsjo.se.

Anmälan kan också göras på IFK Sävsjös kanslis öppettider 10/8-23/8 
i Djurgårdsstugan.

Efteranmälan från den 23 augusti mot en extra avgift på 30 kr (lag kan 
ej efteranmälas).
Efteranmälan tävlingsdagen i Kulturhuset från kl 14 till 1 timme före 
respektive start.

Matkasse
Föranmälda lag med minst 5 deltagare från vilken som helst av 
klasserna får en matkasse som räcker till hela laget. Kassen hämtas 
efter målgång av lagledaren.

Priser/plakett
Hederspriser till de tre första i respektive klasser förutom 
gåingklassen. Utlottade priser i alla klasser. Plakett till samtliga som 
fullföljer. I ungdomsklasserna bjuder Sävsjö kommun alla deltagare 
på en badbiljett till Familjebadet.

Uppvärmning/Prisutdelning
På planen på baksidan av Kulturhuset. Ej avhämtade priser tillfaller 
arrangören. 

Upplysningar
0382-130 80 IFK Sävsjös kansli (vissa tider). Telefonsvarare finns.
0382-103 18 eller 070-587 24 95 Jan Brandin

Regler
Svenska Friidrottsförbundets regler gäller.
Alla deltar på egen risk. Respektera gällande trafikregler.

För lagtävlingen gäller
• Som lag räknas allt från 5 personer
• Deltagare från alla vuxenklasser kan ingå i laget
• Föreningslag med minst 10 anmälda får 25% rabatt på avgiften  

Klass  Åldrar Banlängd Startavgift Starttid
F 12-P12  Födda -99-00 1 609 m 60:- 18.30
F 10-P 10 Födda -01-02 1 609 m 60:- 18.35
F 8-P 8 Födda -03 och senare 1 200 m 60:- 18.40
Gåing Alla män och kvinnor 5 000 m 120:- 19.00
Barnvagn Alla män och kvinnor 5 000 m 120:- 19.00
Kvinnor + Män Alla åldrar 10 000 m 150:- 19.00
Kvinnor + Män Alla åldrar 5 000 m 120:- 19.00

Träna med IFK vid Djurgårdsstugan Samling onsdagar kl. 18 hela augusti!


