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VÄlKoMMeN tIll

Vill Du springa i kunglig miljö på Solliden? 

För 10:e gången har du möjlighet att springa/jogga genom Sollidens obesökta 
del samt parkdelen runt slottet. Loppet, med start och mål på torget i  

Borgholm har i år en annan bansträckning pga. den s.k. Almsjukan i Slottsskogen. 
Då det är 10-årsjubileum så får alla fullföljande deltagare ett uppmuntringspris.
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T Ä v L I n g S F A K T A

KlASSer:  Tävlingsklass Män  6 550 m
 Tävlingsklass Kvinnor  6 550 m

 Motionsklass Män  6 550 m
 Motionssklass Kvinnor  6 550 m

ANMÄlAN:  startavgiften 150 kr insättes på bankgiro 5741-1936
 Sista anmälningsdag fredagen den 19 september.
 Betalar du via internet:
 uppge då namn och klass i meddelanderutan för att din anmälan ska registreras.

oBS! efteranmälan och nummerlappsutdelning sker på tävlingsdagen på Borgholms torg mellan 
klockan12.00 -14.00. efteranmälan kostar 200 kr.

Omklädningmöjligheter och dusch finns i IFK Borgholms klubbhus.  
Start och mål är förlagt till Borgholms torg

StArttIDer: gemensam start kl. 15.00

Alla fullföljande erhåller Sollidenloppets specialmedalj. 

till de främsta i tävlingsklasserna utdelas priser. I motionsklasserna utlottas priser.
Dessutom uppmuntringspris till alla fullföljande deltagare.

efter målgång bjuder vi på blåbärssoppa och bulle.

resultatlistor anslås vid målet så fort som möjligt efter loppet och publiceras i tidningen ölandsbladet 
senast veckan efter loppet.

Listorna publiceras även på www.ifkborgholm.se

grAtIS eNtrÉ
publik som önskar bevittna tävlingen inom Sollidens besöksområde erhåller biljetter vid
nummerlappsutdelningen.

UpplYSNINgAr oCh INForMAtIoN
Kontakta IFK Borgholms kansli på tel. 0485-100 95, måndag-torsdag kl 9.00-13.00 eller på 
hemsidan: www.ifkborgholm.se.
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Storgatan 19, Borgholm
0485-101 37 Borgholms Bokhandel
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Öppet alla dagar 8–20 • T: 0485-107 74
Borgholm

- TORGGRILLEN -


