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Årets stora folkfest

Onsdagen den 30:e maj 2012 hålls Drottning Margaretaloppet för 18:e året
i rad, för motionerande tjejer i alla åldrar och deras supporters. Du kan gå,
lunka eller löpa på de härliga stigarna utmed Kalmarsund, i historisk miljö och
vid en sommarfager Stadspark. En njutning för kropp och själ.

Inför loppet
Sjukvårdspersonal

Tid och plats

Onsdagen den 30 maj 2012 kl.19.00 Om olyckan är framme finns
sjukvårdspersonal från Röda Korset
med start i Kalmarsundsparken.
vid startplatsen och utmed banan.
Målgång i Stadsparken.
Alla deltagare ställer upp på egen risk.

Banlängd

Banan är 5 kilometer. Ingen tävling,
bara gemenskap. Musik utefter banan och vid målgång.

Omklädning
Sporthallen, Smålandsgatan.

Värde 100 kr, ingår
i anmälan före
15 april!

Foto: Sonia Palm

Anmälan / Avgift
Anmäl dig senast 19 maj på bifogat
inbetalningskort, 180:- per deltagare.
T.o.m. den 15 april får alla anmälda
en snygg T-shirt. (Se bild!) Ange storlek vid anmälan. Unisex: S, M, L, XL,
XXL. Hämtas på Intersport, Giraffen,
mot startnumret.

Du vinner

Utlottning
Fina priser lottas ut bland alla deltagare
på nummerlappens nummer, bland
annat träningskort från Nordic Club.
Extra utlottning 5200 kr, presentkort på
Intersport, till anmälda före 15 april.

Uppvärmning

Löputrustning

Vi värmer upp till musik, ledda av
glada ledare från Nordic Club.

Till bra priser handlar du på Intersport.

Startfållor

Alla som anmäler sig fem tillsammans
får en picknick-kasse att njuta av i Stadsparken till musik efter målgång.

Gående efter Start 3, lunkande efter
Start 2 och löpande längst fram.
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Kontakt
Kalmar Sportklubb kansli
Tel 0480-204 34 • Fax 0480-280 04
Bg 741-6126 • Pg 11 42 61-1
kalmarsk@hotmail.com

Sponsorer:

Tjejkväll hos Intersport Baronen den 3/4 kl. 19.00-21.00
Massor av specialerbjudanden & hemlig gäst

Inte en tävling..
.. bara gemenskap och trevlig samvaro!

Drottning Margareta
Margareta
Drottning
loppet
loppet

Nytt i å

r!
Anmäl E
r innan 15
april
och få en
exklusiv
t-shirt.

Börja träna i god tid till loppet
Ha kul! Ensam, i grupp, med arbetskamrater eller grannar, i familjen eller vänner emellan.
Drottning Margaretaloppet är en skön avslappnad motionsfest i den goda hälsans tecken!

GÅ

LUNKA

30 maj 2012

klockan 19.00

Kalmar Sportklubb

www.kalmarsk.nu Tel 0480-204 34

LÖP

www.kalmarsk.nu

Huvudsponsorer:

nära dig!
Assistans
www.beoneteam.se

nordicclub.se

