
 

 

 

 
Inbjuder till 

Sävsjö stadslopp 

 

Lördagen den 15 september 2012 
  
För 2012 års stadslopp har vi valt att ändra dag och samlar hela arrangemanget med både start och mål till 

Kulturhuset och parken ner mot ån. Omklädning/dusch sker dock även i fortsättningen i Ljungaskolan. 

Ungdomsklassernas banor  flyttas från gatorna till terrängen i Sanatorieskogen.  

 

Start och mål 

I anslutning till Kulturhuset i Sävsjö.  

 

Anmälan 

Senast den 11 september  vill vi ha din anmälan och den kan göras på blankett direkt på hemsidan 

www.fiksavsjo.se eller  genom betalning till IFK Sävsjös bg 656-4645. Ange namn, födelseår, klass, ev 

klubb eller företag och vilka som ska ingå i matkasselag. 
Om uppgifterna inte får plats på inbetalningsavin skickar du ett kompletterande mail till 

kansli@ifksavsjo.se och hänvisar till inbetalningen.  

 

Efteranmälan 

Kan göras från 12 september till 1 timme före första start mot en extra avgift på 50 kr.  

 

Matkasse 

Föranmälda lag med minst 5 deltagare från vilken som helst av klasserna får en matkasse som räcker till 

hela laget. Kassen hämtas i Kulturhuset efter målgång.  

 

Priser/plaketter + högvinst 

Ungdomsklasser. Hederspriser till de främsta i resp klass. Lottade priser (bl a 2 priser där vinnaren tar 

med 3 kompisar till ett besök på Boda Borg). 

Vuxenklasser Hederspriser till de främsta i resp klass. Lottade priser  (bl a en högvinst (värde 5 000 kr).  

 

Lagtävling vuxenklasser 

 I lagtävling ingår de 5 bäst placerade deltagarna i vuxenklasserna  (ej gåing) 

 Föreningar med minst 10 deltagare får 25% rabatt på anmälningsavgiften 

 Vinnande lag erhåller ett upplevelsepris  

 

Upplysningar 

0382/103 18 eller 070/587 24 95 Jan Brandin eller 070/454 57 75 Bibbi Funke. 

 

Regler  

Svenska Friidrottsförbundets regler gäller.  

Alla deltar på egen risk. Respektera gällande trafikregler.  

 

Klass Ålder   Banlängd Startavgift Starttid 

F12  Födda 2000-01  1 500 m 60 kr  

P12 Födda 2000-01  1 500 m 60 kr 

F10 Födda 2002-03  1 500 m 60 kr 

P10 Födda 2002-03  1 500 m 60 kr 

F 8 Födda 2004 och senare  1 100 m 60 kr 

P 8 Födda 2004 och senare  1 100 m 60 kr 

Gåing Alla män och kvinnor (ingen tidtagning) 5 000 m 150 kr 

Kvinnor Alla åldrar   5 000 m 150 kr 

Män Alla åldrar   5 000 m 150 kr 

Kvinnor Alla åldrar   10 000 m 150 kr 

Män Alla åldrar   10 000 m 150 kr 
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