
Välkommen till det 37:e

Victorialoppet
Ölands stora löparfest

Borgholm 15 juli 2017

www.victorialoppet.se

www.victorialoppet.se

B-post Porto
betalt

Huvudsponsorer

Mediapartners

Sponsorer och samarbetspartners

Stöd Victoriafonden – Spring Victorialoppet!

Ölands äldsta
idrottsförening
Ölands äldsta

idrottsförening

HSB – där möjligheterna bor

BORGHOLMS SLOTT



www.victorialoppet.sewww.victorialoppet.se

Anmälan
Anmälan och betalning sker i första hand på webben
www.victorialoppet.se. Sista ordinarie anmälningsdag är
den 1 juli 2017. Anmälan på hemsidan 2-10 juli är möj-
lig. Då gäller anmälningssavgift för efteranmälan.

Anmälan kan även ske genom inbetalning av startavgiften
till Victorialoppets bankgiro 5607-6037. Endast en anmä-
lan per inbetalning. Ange namn, klass, födelseår, adress, e-
post och eventuell förening/företag i meddelandefältet. 

Efteranmälan
Efteranmälan görs på tävlingsdagen vid nummerlapps-
utdelningen i Borgholms sporthall följande tider:

Victorialoppet 10:00-17:30
Victoriajoggen 10:00-16:00
Lilla Victorialoppet 10:00-14:00

Anmälningsavgifter
Victorialoppet (9 km)

Ordinarie anmälan 300 kronor
Efteranmälan 400 kronor

Victoriajoggen (4 km)
Ordinarie anmälan 200 kronor
Efteranmälan 300 kronor

Lilla Victorialoppet
Ordinarie anmälan 120 kronor
Efteranmälan 150 kronor

Nummerlappsutdelning
Nummerlappar hämtas ut tävlingsdagen mellan
10:00-17:30 i Borgholms sporthall.

Omklädning och dusch
Män och pojkar i Borgholms sporthall.
Kvinnor och flickor i Viktoriaskolans gymnastiksal.

Under loppet
I 9 km loppet serveras vatten och sportdryck från
Isostar längs banan. Toaletter finns vid startområdet
och vid målområdet.

I år fler toaletter i anslutning till startområdet.

Startplatser och starttider
Victorialoppet
ÖKK, ÖKM: Borgholms sporthall 18:30.
OBS Ändrad starttid i år. Kom i god tid!

Victoriajoggen
VJ: Borgholms idrottsplats, konstgräsplanen 17:30

Lilla Victorialoppet
Borgholms idrottsplats, konstgräsplanen. Tider:

MINI 15:00
P 10 15:30
F 10 15:45
P 12 16:00
F 12 16:15
P 14 16:30
F 14 16:45
F/P 16 17:10
F/P 18 17:10

Efter loppet
• Priser till de främst placerade i klasserna ÖKK 

och ÖKM. 
• Utlottningspriser baserat på startnummer. 
• Deltagare i Victorialoppet och Victoriajoggen får 

minnesmedalj. Dryck och tilltugg serveras efter 
målgång samt till P/F 16 och 18.

• Övriga deltagare i Lilla Victorialoppet får medalj, 
dricka och glass efter målgång.

• Fri entré vissa tider till Borgholms Slott och 
Sollidens slottspark mot uppvisande av nummer-
lapp. Se vidare information på hemsidan.

• Rabatter i Borgholmsbutiker. Rabattkupong 
hämtas vid nummerlappsutdelningen.

Övriga upplysningar
Karta med bansträckningar, se hemsidan. 
IFK Borgholms kansli; e-post
ifkborgholm@telia.com telefon 0485-100 95(säk-
rast vardagar 09:00-10:00).

Victorialoppet är sanktionerat av Svenska
Friidrottsförbundet.  Deltagande sker på egen risk.

Victorialoppet – Ölands stora löparfest

Den 15 juli 2017 genomförs Victorialoppet i Borgholms för 37:e gången. Loppet är lagom långt och passar de
flesta, från elit till motionär eller nybörjare. Sommarens höjdpunkt anser många. I år går Victorialoppet en lördag,
därför ändrad starttid i 9 km loppet till 18:30. Det är högt tryck i Borgholm denna dag så kom i god tid till star-
ten!

Fortsatt samarbete med Kronprinsessan Victorias fond
Tack till alla som deltog i Victorialoppet 2016 och bidrog till att vi kunde skänka 32 000 kronor till
Victoriafonden. Samarbetet med Victoriafonden fortsätter självklart även 2017. Victoriafonden ger barn med
funktionsnedsättning möjlighet till en aktiv fritid. Som deltagare i Victorialoppet stödjer Du detta genom att en
del av anmälningsavgiften tillfaller fonden.  Mer information om Victoriafondens verksamhet på
http://www.svt.se/radiohjalpen/kronprinsessan-victorias-fond-1. 

Victorialoppet - 9 kilometer
Loppet genomförs för fjärde året med samma snabba, lättsprungna bansträckning. Vackra strandnära vyer och en
entusiastisk publik ger en härlig inramning. 

”Publiken var mycket bra” säger herrsegraren 2016 Abrahman Adhanom, Eskilstuna.
”Ett fantastiskt fint lopp med massa publik” säger damsegrarinnan 2016 Louise Wiker, Hässelby.

Victoriajoggen - 4 kilometer
Gå, lunka eller löp den fina banan som till största delen går i hamnområdet. Tidtagning för den som vill.

Lilla Victorialoppet - 4, 2 eller 1,5 kilometer
Ungdomsklasser för flickor och pojkar upp till och med 18 år. För de yngsta barnen, födda 2009 och senare, finns
Miniklassen, där någon vuxen kan följa med de allra yngsta.

Victoriadagen – Ölands nationaldag 14 juli
Fira kronprinsessan Victoria på hennes födelsedag tillsammans med kungafamiljen och många populära artister på
Borgholms Idrottsplats. Victoriastipendiet delas ut till någon av Sveriges bästa idrottare. 

Klassindelning och distanser
Victorialoppet
ÖKK Öppen klass kvinnor 9 km
ÖKM Öppen klass män 9 km

Tidtagning sker med engångschip. 
Resultattavlan visar nettotid som sluttid.

Victoriajoggen
VJ Öppen klass kvinnor och män 4 km

Frivillig tidtagning.

Lilla Victorialoppet
F/P 18 flickor/pojkar födda 1999-2000, 4 km
F/P 16 flickor/pojkar födda 2001-2002, 4 km
F/P 14 flickor/pojkar födda 2003-2004, 2 km
F/P 12 flickor/pojkar födda 2005-2006, 2 km
F/P 10 flickor/pojkar födda 2007-2008, 2 km
MINI flickor/pojkar födda 2009 och senare, 1,5 km

Tidtagning sker med engångschip.
I miniklassen ingen tidtagning.


