
Härlig Sommmarstämning! 
Första fredagen efter midsommar genomförs som vanligt Trosa Stadslopp - Nu 22:a 
 året! I år blir det fredagen den 27 juni. Under flera år har Trosa Stadslopp blivit  
framröstad som det ”bästa loppet” i Stockholm –  Södermanlandsregionen, nu 
 senast 2007! Alla kan hitta en klass att delta i – motionärer, elitlöpare, nybörjare,  
ungdomar och småttingar. Och så skiner alltid solen! Testa loppet du också! 

Ta dig tid att uppleva sommarstämningen i 
Trosa - Ostkustens pärla, denna helg. Genom 
Turistbyrån (Trosa Turism) kan du få tips om 
övriga händelser. Kom och upplev småstaden och 
närheten till allt! 
 

Svenska kyrkan i Trosa har under en lång rad av 
år arrangerat en ”midnattskonsert” i samband 
med Trosa stadslopp. Efter en ”dundersuccé” 
med konserten i kyrkan 2006 och 2007 
återupprepar vi samma typ av 
arrangemang i år igen med 
Stadsloppskonsert i Trosa 
stads kyrka kl. 22.30. För 
tredje året i rad medverkar 
den populäre schlagerartisten 
Magnus Bäcklund. 
Dessutom kommer en, än 
så länge, hemlig världs-
stjärna som gästartist. I övrigt 
medverkar  Tomas Ahrén du 
Quercy and his band med 
några av Sveriges främsta 
instrumentalister. Medverkar gör också sång-
kvartetten Midnight Singers.  
Repertoaren blir blandade låtar från vis-, rock-, 
musikal- och gospelrepertoaren.  
OBS! Fritt inträde. 
 

Trosa Stadslopp erbjuder gratisbuss på 
fredagsnatten, från vändplan vid nedre 
hamnområdet, kl. 24.00 och 01.00 till Stockholm 
Cityterminal (via Lovisinsgatan i Södertälje).  
 

Kommer du inte med eget färdmedel till 
Trosa kan du titta in på www.resplus.se eller 
www.lanstrafiken.se Länstrafikens 
Trafikupplysning Tfn 020-22 40 00 SJ information 
och platsbokning Tfn 0771-75 75 75. 

Vi fortsätter med samma klasser 
som 2007 (Se vidare klassindelning). 
Klass 8 Jogging står framför Klass 
7 Stavgång med gemensam start 
framför scenen samtidigt som 
Flickor/Pojkar 13-14 år startar vid 
starten på Östra Långgatan kl. 
19.30. 

Se vidare klassindelning och kartor. 
Som vanligt  har vi Chip-tidtagning för alla 
och med 4 mellantider på långa banan 8,9 km. 
Långa banan är kontrollmätt av legitimerad 
Förbundsmätare i oktober 2004. 
 

De löpare som beräknar en sluttid på långa 
banan (8,9 km) över 1 timme och 10 min, 
kan istället välja klass Jogging 4 km.  
Friskis och Svettis Trosa står för 
uppvärmningen inför starterna.  
Hoppis och Skuttis för klass 5 och 6.  
 

Nu kan vi erbjuda Internetanmälan 
med kort och bankgiroinbetalning. Besök    

www.trosastadslopp.se där du kan få uppdaterad 
information om detta. 
Vill du ha inbjudan hemskickad eller mer 
information om Trosa Stadslopp titta in på vår 
hemsida www.trosastadslopp.se eller kontakta 
tävlingsledare Pelle Bång pellebang@telia.com alt. 
pelle@trosastadslopp.se alt.070-6062023.  
Från maj svarar även Trosa Turism www.trosa.com 
tfn 0156- 522 22, fax 0156-522 23, e-post 
turism@trosa.com för information om stadsloppet. 
 

Löpar-PM kommer i Östra Södermanlands 
Postens (ÖSP) sommarbilaga en vecka före 
loppet. Alla hushåll i ÖSP´s spridningsområde får 
sommarbilagan en vecka före loppet. Löpar-PM 
skickas inte ut till anmälda men kommer att finnas 
att få i anslutning till direktanmälan och vid 
nummerlappsutdelningen.  
Det är Trosabygdens Orienteringsklubb  som    
——-arrangerar Trosa stadslopp. 


