Delta i Kalmars roligaste lopp
Onsdag 2 augusti 2017

Nyhet!
Ateas lagutmaning

Atea Kalmarmilen är ett härligt lopp, som går på en flack bana genom
några av Kalmars vackraste miljöer. Start och målgång sker på Larmtorget
i centrala Kalmar med mycket publik.

Datum & tid
2 augusti 2016, start kl. 19.10.
Prisutdelning ca kl. 20.10
Plats
Larmtorget, Kalmar

Ateas lagutmaning riktar sig till företag
och andra arbetsplatser. Varje lag ska
bestå av tre personer. Ni får mixa laget
hur ni vill. Ni väljer själva om ni vill
springa eller promenera. Delta gärna
iklädda något som symboliserar ert lag
eller er arbetsplats. Era tider räknas
även individuellt.

Arrangör:
Högby IF
www.hogbyif.se/friidrott
irunkalmar.com

Huvudsponsor:

Klasser & bana
Män och kvinnor. 10.000m (kontrollmätt)
asfalt, grus- och parkväg.
Anmälan & avgift
Startplats 300kr. Anmäl dig senast 26 juli
så får du en tröja med Atea Kalmarmilens
logotype. Efteranmälan 400 kr.

Medalj & priser
Specialmedalj till alla fullföljande. Bland
alla lagen lottar Atea ut tre prischeckar
på 2000 kr att skänka vidare till någon
förening med ungdomsverksamhet.
Dessutom lottar vi ut luncher/middagar på
några av Kalmars restauranger samt ett
stort antal priser, bl.a. flygresor.
Boende
Best Western Kalmarsund Hotell erbjuder
Kalmarmilens deltagare övernattning och
frukost till specialpriser. Hitta ditt boende
på kalmarsundhotel.se

» Anmäl dig på irunkalmar.com/atea-kalmarmilen

Sponsorer:

Ett lopp för de med
mycket spring i benen.
Ett löplopp för bara barn
Onsdag 2 Augusti 2017

DATUM & PLATS
2 augusti 2017, Larmtorget, Kalmar

Känner du någon med mycket spring i benen? I Lilla
Atea Kalmarmilen finns sträckor för barn från 2 år och
uppåt. Start och målgång sker på Larmtorget, samma
dag som Atea Kalmarmilen.
» Köp startplats på
irunkalmar.com/lilla-atea

TIDER
Första start kl. 15.00
KLASSER
2-5 år, ej tidtagning
6 år, ej tidtagning
7 år
8-9 år
10-11 år
12-13 år

400
1200
1200
1200
1200
1200

ANMÄLAN & AVGIFT
Startplats 100 kr. Anmälan senast 27/7.
Efteranmälan på plats 150 kr.
Köp startplats på:
irunkalmar.com/lilla-atea
MEDALJ
Medalj, frukt och glass till alla som
springer i mål.

Arrangör:
Högby IF
www.hogbyif.se/friidrott
irunkalmar.com

Huvudsponsor:
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