
Fredagen den 29 juni
OBS! 29 juni är det matchuppehåll i  

Fotbolls VM innan åttondelsfinalerna 30/6!
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Det finns många tjusningar med Trosa 
Stadslopp. Ett väsentligt inslag i bland-
ningen av elit, tävlingslöpare och löpglada 
motionärer är ungdomarna, stavgångare, 
joggare och knattarnas framfart timmarna 
före huvudloppet.
Just motionärerna behöver tävlingen. Utan 
Stadsloppet för ögonen skulle träningspas-
set inte bli lika inspirerande.
Deltagarintresset för Trosa Stadslopp står 
sig hyfsat genom åren och har de senaste 
åren varit ca 2 000 deltagare. 

Positiva upplevelser
Banans sträckning genom det sommarfa-
gra Trosa, närheten till vattnet, all publik 
samt tätheten i loppet förstärker de posi-
tiva upplevelserna runt Trosa Stadslopp.

Midnattskonsert                
med fritt inträde!

Stadsloppskonsert i Trosa stads kyrka   29 
juni kl. 22.30. ”Här kommer natten” - 
några av de hetaste svenska låtarna från 
de senaste 60 åren. Dessutom blir det en 
hyllning till polarpristagaren Sting. Ef- 10.00  Nummerlappsutdelningen/Direktanmälan vid Team Sportia öppnar. 

16.30  Bilparkeringen på gräsytan mittemot Camfil öppnar.
17.30  Musik från scenen. 
18.15 (ca) ”Filhos do Samba” trumgrupp (sambaorkester) börjar spela och underhålla.
18.20  Uppvärmning  för  Pojkar/Flickor   9-10  år, Knattar och Knyttar 
  med Friskis & Svettis Trosa, grodan, haren och nallebjörn. 
18.30  Start för Flickor och Pojkar 9-10 år, 700 m tävling. 
           Gröna nummerlappar.
18.33  Målgång för Flickor och Pojkar 9-10 år. 
18.35  Start för Knattar, Flickor och Pojkar 6-8 år, 700 m utan officiell tid. 
           Blåa  nummerlappar.
18.40  Start för Knyttar, Flickor och Pojkar 0-5 år, 700 m utan officiell tid. 
           Röda nummerlappar.
18.45  Målgång för Knattar och Knyttar.
18.48  Uppvärmning för Flickor och Pojkar 13-14 år vita nummerlappar och 
           Flickor och Pojkar 11-12 år, gula nummerlappar.
19.00  Start på Östra Långgatan för Flickor och Pojkar 13-14 år.
19.08  Målgång för Flickor och Pojkar 13-14 år, sista ca 19.15.
19.15  Start på Östra Långgatan för Flickor och Pojkar 11-12 år.
19.23  Målgång för Flickor och Pojkar 11-12 år, sista ca 19.30.
19.30  ”Hålligångmusik” för deltagarna i Jogging och Stavgång 4 km.
19.40  Start framför scenen för Jogging 4 km. Blå nummerlappar, 
19.45  Start framför scenen för Stavgång 4 km. Blå nummerlappar
19.47  Prisutdelning för F10, P10, F14, P14, F12, P12, från scenen.
19.55  C:a tid för 1:a Joggaren 4 km i mål (sista ca 20.20).
20.00  C:a tid för 1:a Stavgångaren 4 km i mål (sista ca 20.30).
20.30  Kröning (Lions) av Mamsell Trosa, kranskullan Mathilda Ogden, Trosa Ridsällskap 
20.47  Uppvärmning med Friskis & Svettis 10 min för alla deltagare 8 900 m.
21.00  1:a start för Trosa Stadslopp 8 900 m. STHLM RYTHM & BRASS spelar efter banan      
21.26  Segraren i mål. 
22.00  Prisutdelning för de främsta i 8 900 m loppet.
22.30  Stadsloppskonsert i Trosa stads kyrka 29 juni kl. 22.30. ”Här kommer natten” 
-      några av de hetaste svenska låtarna från de senaste 60 åren. Dessutom blir det 
en   hyllning till polarpristagaren Sting. Efterfrågad traditionsenlig konsert i som-
mar-  natten med schlagerstjärnan Magnus Bäcklund. Solister och instrumentalister.  
 Thomas Ahrén du Quercy and his band  Fritt inträde! Kom i tid!   
00.30  Nattbussen mot Cityterminalen Stockholm via Vagnhärad  och  Lovisinsgatan     
 i Södertälje avgår från vändhållplatsen vid Trosa hamn. Först och främst ska 
--------löparna ges plats. Visa nummerlappen.  
            

Tävlingsledare
Per-Erik 

”Pelle” Bång

Information – Löpar-PM
för Trosa Stadslopp  
fredagen den 29 juni 

Information och löpar-PM för Trosa Stadslopp fredagen den 29 juni. 
Traditioner är till för att föras vidare. Nu drar Trosa Stadslopp igång för 
32:a året. En sedvanlig folkfest - eller mera rätt, Trosa kommuns största 
folkfest - kryddad med elitresultat. Trosa Stadslopp är en traditionell 
sommarföreteelse i Trosa. Åretruntboende, sommarstugeägare, hemvän-
dande studeranden, släkt och vänner - Hela Trosa kommun går ”man ur 
huse”! Världsklass? Nej, kanske inte men väl så bra att Trosa Stadslopp 
har rankats som ett av de bästa loppen i Sverige, i topp före Stockholm 
Marathon, Lidingöloppet, Midnattsloppet m.fl.  Har Du inte sprungit Trosa 
Stadslopp tidigare är det nu dags!

terfrågad traditionsenlig konsert i som-
marnatten med schlagerstjärnan Magnus 
Bäcklund. Solister och instrumentalister. 
Thomas Ahrén du Quercy and his band  
Fritt inträde! Kom i tid!

   Arrangören tackar
Arrangören Trosabygdens Orienterings-
klubb vill tacka huvudsponsorer, sam-
arbetspartner och övriga sponsorer som 
bidrar till att göra tävlingen möjlig att ge-
nomföra.
Det gäller även Trosa köpmän, flera av 
de stora och små företagen i bygden, Ho-
tell och restauranger, polisens jobb m.fl.  
Vi inkluderar även de ca 200 ideellt arbe-
tande funtionärerna, löparna och sist men 
inte minst 
publiken runt 
hela banan 
i detta tack. PROGRAM 

fredag 29 juni

Som vanligt...
Klass 5 Knattar har blå nummerlappar och klass 5 Knyttar röda.
Haren kommer att vara iförd en blå lapp och Björnen en röd för att tydliggöra  
samhörigheten med Knattarnas resp. med Knyttarnas start. Grodan kommer anföra 
PF9-10 med grön nummerlapp.
Alla har Engångschip som du fäster på skon – alltså chipet behöver inte  
plockas bort efter målgång. Vi har en ”startmatta för nettotider” vid startlin-
jen och kommer att erbjuda nettotid på 8 900 m. Vilket innebär att tiden star-
tar då du passerar startlinjen. Vi erbjuder detta för att få en rättvisare sluttid.  
Detta gäller INTE Elitledet där gäller först i mål vinner. 

• Röd, svart eller orange T-shirt för 150:-går att beställa                        
vid anmälan. Från och med 18 juni kan du även köpa           
T-shirt och direktanmäla dig hos Team Sportia                 
alt. vid informationsdisken på stadsloppsdagen.

• Videosnuttar från målgången kommer att läggas ut.

• Skriv ut ett diplom med ditt namn och sluttid, i lugn  
och ro hemma efter tävlingen.

• Alla veteraner (sprungit alla år) springer gratis! 

• Musikunderhållning - Rikligt med priser

• Vi lottar ut 2 höstresor till Portugal med 
Spingtime Travel för deltagare på 8 900 m.  

• KLASSKAMPEN 2018! - Vi vill att fler ungdomar i Trosa kommun ska röra på 
sig! Så traditionen fortsätter 5:e året... Går du i årskurs 4, 5, 7 eller 8 i en skola 
i Trosa kommun? Utmana övriga skolklasser - Den klass i årskurs 4-5 och 7-8  i 
Trosa kommun som har flest deltagare i mål vinner                                                   
5 000 kr till klassen.  

• Det är TROTAB som sponsar med 5 000 kr till bästa-
klass i årskurs 4-5 och Trosa Stadshotell till klass 7-8.

• OBS! Du får springa GRATIS! Anmäl gemensamt  
per klass eller dig själv till info@tbok.se och uppge namn, 
födelseår, klass och vilken skola. Kan det bli bättre?                                                                                    
Mer  information kan du få genom att maila                                 
fråga på info@tbok.se eller ringa Eva Lindell på                                                           
telefon 0702-69 55 50.

2018

De senaste årens succé med Samba trumorkester i Trosa Stadslopp fortsätter i år 

med ”Filhos do Samba” och Lady de Paula 

Barn som inte hittar sina föräldrar efter 
mål. Uppsamlingsplats vid ICA-Trossen 
bilen i anslutning till mål-passagen.

Det är Trosabygdens OK som arrangerar Trosa Stadslopp.

I år arrangerar Trosabygdens OK det 32:a Trosa Stadsloppet sedan starten 1987!
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EDANÖBRON AVSTÄNGD  
från 20:40 till sista löpare

 passerat senast 21:40
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PM FÖR LÖPARNA
Beställd T-shirt 

T-shirt kan hämtas vid nummerlapps-
utdelningen från kl. 10.00.

Informationsdisk och försälj-
ning av T-shirt

I anslutning till nummerlappsutlämningen 
finns en informationsdisk där man kan stäl-
la frågor som rör hela arrangemanget samt 
köpa Stadsloppets speciella T-shirt. Den 
finns i tre färger, svart, röd eller orange och 
kostar 150 kronor. 

 Ombyte och dusch
Följ rödvit snitsel märkt I-LACK från par-
keringen mittemot Camfil Farr för att lätt-
are komma till Skärlagsvallen där damer 
och herrar byter om. Vid Skärlagsvallen 
finns endast ett fåtal P-platser.

Avstånd
Avståndet från P-platsen vid infarten till 
Trosa (mitt emot Camfil) till själva start- 
och målområdet är ca 700 meter och till 
ombyte och dusch ca 900 meter.
Avstånd från ombyte/dusch till start- och 
målplatsen är ca 300 meter.

Toaletter
Toaletter finns vid dusch- och omkläd-
ningslokalerna.
Toaletter modell Baja-Maja och pissoar 
finns också direkt i anslutning till uppsam-
lingsfållan bakom målet.

Överdragskläder
Överdragskläder kan läggas i medhavd 
plastpåse i Pergola –  skylt ”Överdragsklä-
der” anvisar platsen bakom mål. Mindre 
saker kan lämnas vid nummerlappsutdel-
ningen Informationsdisken.
Arrangören frånsäger sig allt ansvar för 
överdragskläderna.

Värdesaker
Lämna inga värdesaker i omklädnings-
rummen! Lämna dem till värdesaksinläm-
ningen som är vid informationsdisken i 
anslutning till nummerlappsutdelningen. 
Du får tillbaka värdesakerna efter loppet 
mot uppvisande av nummerlapp.

OBS! Du kan även lämna in mindre väs-
kor.

Banlängd
Klass 1 och 2 springer 8,9 km.
Banan är kontrollmätt senast av 
Förbundsmätare Hans Wiktorsson i okto-
ber 2004. Kilometerskyltar finns uppsatta 
efter den långa banan. Skylt 500 m och 
200 m kvar kommer att upplysa löparna 
att det snart är målgång. Underlaget på 
den långa banan är i huvudsak asfalt, ca 
600 meter grusad gång och cykelväg samt 
några kortare sträckor gatsten.
Ungdomsbanan är 2 300 m och PF10- 
Knatte- och Knytte-banan 700 m.
Banorna går på asfalt och en liten bit 
gatsten.

Sjukvårdstjänst med       
akutvård

I anslutning till målet finns sjukvårdsper-
sonal från Röda Korset.
Personal med ”hjärtstartare” kommer att 
finnas med ambulerande transport.
Extra ambulans kommer att finnas på 
plats. Även ”vanlig” ambulans kommer 
att finnas i området om den inte är under 
”utryckning”.
Om du upptäcker någon som är i behov av 
akut sjukvårdshjälp ring 112. 
Meddela därefter närmaste funktionär.
Tänk till innan du startar!

Använd sunt förnuft och ställ inte upp om 
du av någon anledning inte känner dig fullt 
frisk! Är det en varm dag (Trosa Stadslopp 
= varmt väder) drick mycket vätska!
Vi uppmanar även föräldrar till de yngsta 
barnen i loppet för knyttar och knattar att 
se till att dom inte står i den främre delen 
av startledet. I starthetsen är det alltid lite 

lugnare bak och risken för knuffar och fall 
blir därmed mindre. Likaså uppmanar vi 
de vuxna som springer tillsammans med 
barn i Knatte-Knytteloppet att stå längst 
bak i startledet.

Nummerlappen 
Nummerlappen skall bäras synligt på 
bröstet.
Du kan hämta din nummerlapp fredag 29 
juni från kl. 10, vid Team Sportia Trosa.

Klassindelning, start
Herr- och Dameliten 8 900 m kommer 
att stå framför startmattan. 
”Plockas” fram!
1. Herrar, tävling och motion, alla 
åldrar, 8 900 m, 1:a start kl. 21.00, 
2:a kl. 21.02och 3:e kl. 21.04

Du får du själv välja startgrupp i klass 
1. Herrar beräknad tid i minuter på 10km:
1: under 40 min (start 21.00), 2: 41-47 
(start 21.02), 3: över 47min (start 21:04)

2. Damer, tävling och motion, alla 
åldrar, 8 900 m, 1:a start kl. 21.00, 
2:a kl. 21.02 och 3:e kl. 21.04

Du får du själv välja startgrupp i klass 
1. Damer beräknad tid i minuter på 10 km:
1: under 46 min (start 21.00),2: 47-54 
(start 21.02),3: över 54 min (start 21.04)

P14. Pojkar, födda 2004-2005, 13-14 år,  
2 300 m start kl. 19.00

F14. Flickor, födda 2004-2005, 13-14 år,  
2 300 m start kl. 19.00

P12. Pojkar, födda 2006 - 2007, 11-12 år,  
2 300 m start kl. 19.15

F12. Flickor, födda 2006 - 2007, 11-12 år,  
2 300 m start kl. 19.15

F10. Flickor, födda 2008 - 2009, 9-10 
år, tävling 700 m start kl. 18.30

P10. Pojkar, födda 2008-2009, 9-10 år,  
tävling 700 m start kl. 18.30

5. Knattar, pojkar och flickor, 6-8 år,  
födda 2010 – 2012, 700 m, start  
kl.18.35 - ingen tidtagning

6. Knyttar, pojkar och flickor, födda 
2013 och senare, 0-5 år, 700 m,  
start kl. 18.40 - ingen tidtagning

8. Jogging, herrar och damer  
motion alla åldrar, start kl. 19.40

7. Stavgång, herrar och damer mo-
tion alla åldrar, start kl. 19.45

Spurtpris från  
Team Sportia Trosa

Team Sportia Trosa har som varje år satt 
upp ett särskilt spurtpris i tävlingen.
Detta pris tillfaller den löpare, herre och 
dam, som kommer först till ”spurtmålet”, 
beläget efter ca 4,8 km, precis före varv-
ningen över Trosa Torg. 

Uppvärmning
Friskis & Svettis Trosa leder uppvärmning-
en vid startplatsen. 
Uppvärmningen Stavgång och Jogging har 
gemensam ”hålligångmusik”.
Pojkar-Flickor 9-10, Knattar och Knyttar 
har uppvärmning med Hoppis & Skuttis.

Starten
Starten sker för alla klasser vid området 
”Ölstugan” på Östra Långgatan förutom 
klass 7 Stavgång och klass 8 Jogging, som 

 

 
Du måste ha ditt chip på skon för att få en officiell tid. 
Om du inte har ditt chip på skon kommer inte systemet att registrera att du går i 
mål och

Tidtagningssystem 
Vi använder oss av ett tidtagningssystem 
som levereras av Neptron/SportIdent.
Med hjälp av ett chip (som du fäster på din 
ena löparsko) och utlagda antennmattor re-
gistreras mellantider (för 8,9 km) och tid 
vid målgång.
När du hämtar ut nummerlappen följer chi-
pet och en instruktion med (häftat bak på 
nummerlappen).

OBS! Engångschip för ALLA klasser
Chipet behöver INTE plockas bort efter 
målgång. Beskrivning kommer att finnas
bak på nummerlappen eller bifogad. 

Se information här nedan eller på 
www.trosastadslopp.se.
Vi hoppas att det ska förenkla målgången 
för alla!

Du måste ha ditt chip på skon för att få en 
officiell tid.
Om du inte har ditt chip på skon kommer 
inte systemet att registrera att du går i mål 
och kan därför inte ge dig någon måltid. 
INGET CHIP - INGEN TID!

Löpare som bryter
Om du av någon anledning bryter loppet 
försök att meddela funktionär som skriver 
upp ditt startnummer.

Maxtid till varvning
Vi har en maxtid på 40 minuter till varv-
ning på långa banan för att få fortsätta. Re-
pet dras därefter. Beräknar du att inte klara 
maxtid till varvning, anmäl dig istället till 
Jogging 4 km.

Jogging och stavgång 4 km
OBS! Jogging klass 8 statar, kl. 19:40 och 
Stavgång klass 7 19:45, båda starterna är 
framför scenen. 
Stavgång och Jogging deltar på den senare 
hälften av stadsloppet.
Vi hoppas på detta sätt att det skall finnas 
möjligheter för alla kategorier av motionä-
reratt delta i Trosa stadslopp!

Parkering
Som hjälp för resande utifrån är det skyl-
tat från stadsgränsen vid väg 218 (den väg 
som kommer från Vagnhärads trafikplats 
vid E 4:an) till stora P-platsen vid infarten 
till Trosa. Parkering kan endast ske på an-
visade platser.

Frivillig parkeringsavgift som går till 
ungdomsverksamheten i Trosabygdens 
OK.

Samling och 
nummerlappsutdelning

Parkera bilen på anvisad P-plats. Du kan 
betala ”frivillig parkeringsavgift” som går 
till ungdomsverksamheten i Trosabygdens 
OK!

Följ rödvit snitsel märkt Team Sportia till 
sportaffären, Team Sportia Trosa, vid tor-
get i centrum.
Där sker nummerlappsutdelningen. Num-
merlapparna kan hämtas på tävlingsdagen 
från kl. 10.00.
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startar framför stora scenen i höjd med 
SEB med riktning mot Stadshotellet.
För den långa banans löpare organiseras 
starten i tre olika startgrupper.
Tydliga Flags, banderoller och anvisning-
ar från startfunktionärerna hjälper löparna 
tillrätta.
Startens uppläggning framgår även av de-
taljkartan.
Elitgrupp och startgrupp 1, vita nummer-
lappar, startar kl. 21.00.
Startgrupp 2, gula nummerlappar, startar 
kl. 21.02.
Startgrupp 3, rosaröda nummerlappar, star-
tar kl. 21.04.
Byte av startgrupp går normalt inte. Det 
betyder att löparna måste starta i den grupp
man tidigare valt. Startfunktionärerna 
kommer konsekvent att hänvisa löparna 
till den grupp man enligt nummerlappen 
tillhör. Skulle ändå löpare vilja byta start-
grupp måste detta sanktioneras av tävlings-
ledaren senast dagen före tävlingen.

All övrig info
hittar du på www.trosastadslopp.se

Vätskekontroll
Efter ca 5,3 km vid grusvägen efter Västra 
Hamnplan finns vätskekontrollen placerad.
För Stavgång och Jogging finns även en 
extra vid Vitalisbacken.

Målet
Tiden tas automatiskt då löparen med chi-
pet på skon passerar mållinjen.
Ta det lugnt men gå framåt i fållan efter 
mållinjen.
OBS! Chipet och nummerlappen kan du 
behålla.
Se utförligare instruktioner under “tidtag-
ningssystem”.

Resultatgivning
– Preliminära resultat anslås på särskild 
tavla vid Team Sportia Trosa i Trosa cent-
rum.
– Resultaten kommer även att finnas på 
stadsloppets hemsida  
www.trosastadslopp.se   

På Trosa Stadslopps hemsida finns en 
Live Resultatportal med mellantider 
för långa banan 8,9 km. På resultatpor-
talen kan du se hur du placerat dig i din  
åldersklass och skriva ut diplom.

Plaketter och fina priser 
Alla som fullföljer loppet erhåller den för 
varje år särskilt skapade plaketten för Tro-
sa Stadslopp. 

Vid målet får alla som fullföljt också ba-
nan, vatten, festis eller vatten.
Knattar och Knyttar samt ungdomar får, 
utöver medalj, banan och vätska också var
sin ros.  Till Knyttar,  Knattar och PF10 de-
las det ut överraskningssaker.

Bland löparna på långa banan och på 4 km 
lottas det ut mathinkar och diverse andra
priser sponsrat av ICA Trossen som fås di-
rekt efter målgång.

De främsta i varje klass får slutligen även 
särskilda hederspriser, dock INTE bland
Knattar och Knyttar (ingen tid tas) samt 
Stavgång och Jogging.

Är du inte anmäld 
men vill ändå delta?

Sista ordinarie anmälningstid gick ut 21 
maj och efteranmälan den 4 juni.

Vinn en ”weekendbil”!
Skobes Bil är ensam billeverantör i 
Trosa Stadslopp 2018. De delar ut pris 
till bästa dam och herr löpare på 8 900 
m från kommunerna: Nyköping, Oxelö-
sund, Trosa och Gnesta. 

Priset är en gratis bil, ur företagets sorti-
ment, under en weekend.

Nu gäller direktanmälan från och med tis-
dag 5 juni och fram till en timme före res-
pektive lopps start. Direktanmälan kan du 
göra via hemsidan till kl. 18 torsdag 28/6.
Du kan även från tisdagen den 18 juni an-
mäla dig över disk hos Team Sportia Trosa.
På tävlingsdagen från kl. 10.00 sker anmä-
lan vid Team Sportia Trosa där även num-
merlappar kan hämtas ut. Se ”Samling och 
Nummerlappsutdelning”

Klass och Direktanmälningsavgift
Elit Herrar, Klass 1 Herrar 8,9 km 370 kr
Elit Damer, Klass 2 Damer 8,9 km 370 kr
Klass F10 Flickor 9-10 år 120 kr
Klass P10 Pojkar 9-10 år 120 kr
Klass P12 Pojkar 11-12 år 120 kr
Klass F12 Flickor 11-12 år 120 kr
Klass P14 Pojkar 13-14 år 120 kr
Klass F14 Flickor 13-14 år 120 kr
Klass 5 Knyttar 0-5 år 120 kr
Klass 6 Knattar 6-8 år 120 kr
Klass 7 Stavgång 4 km 320 kr
Klass 8 Jogging 4 km 320 kr

Upplysningar allmänt
Trosa Turistcenter
Mail: info@trosa.com
Telefon: +46 (0)156-522 22
Fax: +46 (0)156-522 23
Besöksadress: Rådstugan Torget,  
619 30 Trosa
Postadress: Trosa kommun,  
Trosa Turistcenter, 619 80 Trosa

Arrangörsadress
Trosa Stadslopp

C/o Jan-Åke Mahlin
Ringvägen 22

619 70 Vagnhärad
Bankgiro 488-8335

Kontakt och information  
Trosa Stadslopp

Kontakt och information Trosa Stadslopp,
tävlingsledare Per-Erik ”Pelle”  Bång,
070-606 20 23, info@trosastadslopp.se 
alt. pelle@trosastadslopp.se

Trafikstörningar och änd-
ringar i kollektivtrafiken

Eftersom löparna springer på allmänna ga-
tor och vägar kommer en del begränsning-
ar och besvär för såväl biltrafiken som för 
de boende i området att uppstå under stads-
loppskvällen. 
Vissa gator för biltrafik kommer att vara 

Två resor till  
Portugal lottas ut!

Bara genom att delta i årets upplaga 
av Trosa stadslopp så kan du vinna en 
höstresa till Springtime Travels Train-
ing camp i Portugal.
Bland deltagarna på den långa banan 
kommer det att lottas ut två höstresor 
till Portugal. Det är inte vilka resor som 
helst. Det är till Springtime Travels 
Training Camp.
– Värt är att notera att det inte är någ-
ra elitläger. De är tänkta för vem som 
helst.
Men eftersom det är olika personlighe-
ter som är ledare olika veckor så kan 
man räkna med ganska olika upplägg.  
Den som är intresserad kan gå in på 
vår hemsida www.springtime.se säger 
Springtime Travels vd Patrik Yderberg.

avstängda  Respektera funktionärernas 
anvisningar!
Arrangörerna har rätt att stänga av biltra-
fiken i Trosas innerstad från kl. 13.00 täv-
lingsdagen och så länge tävlingarna pågår. 

OBS! Det kommer att vara svårt att parke-
ra i närheten av centrala Trosa.
Planera dina inköp på bl. a på Systemet i 
god tid då första start redan går kl 18:30 
och förberedelser behöver göras i god tid 
innan av arrangörerna. 
Ska du till de centrala delarna av Trosa ta 
helst inte bilen dit efter kl 14.

Smäckbrogatan mellan Östra och Västra 
Långgatan kommer att vara avstängd från
ca kl. 18.00 till ca kl. 22.30. Nyängsvägen 
avstängd för genomfart till Smäckbrogatan
kl. 19.30–22.30. Askögatan – Edanöbron 
avstängd kl. 20.40 tills sista löpare passe-
rat ca 21.40.
Övriga gator, se banskisser över loppen. 

Parkera med omdöme
Vi vädjar till bilägare att inte parkera på de 
gator och vägar där loppet går fram och att
inte utnyttja de parkeringsplatser som lig-
ger i omedelbar närhet till banan.
Funktionärer och anslag kommer att under 
tävlingskvällen ge information på de aktu-
ella platserna.

Kollektivtrafiken berörs
Högbergsgatan kommer att vara stängd 
från busstrafik från kl. 17.00 och fram till 
kl 22.
Busstrafiken kommer då att läggas om på 
så sätt att vändhållplats blir på Stensunds-
vägen utanför Camfil.
Arrangörerna hoppas på förståelse för be-
svärligheterna! 
I samarbete med polisen och bussbolaget 
har vi upprättat en plan för att skapa en så 
bra trafiksituation som möjligt.

Gratisbuss till Södertälje  
och Stockholm

Trosa Stadslopp erbjuder gratisbuss på fre-
dagsnatten, kl. 00:30 från vändplan vid ne-
dre hamnområdet, till Stockholm Cityter-
minal (via Vagnhärad och Lovisinsgatan i 

Södertälje). Först och främst skall de som 
deltagit i TROSA STADSLOPP beredas 
plats på bussen. Var vänlig visa upp num-
merlappen.

Kommer du inte med eget färdmedel till 
Trosa kan du kanske  åka med den populä-
ra Trosabussen, t o r Trosa - Liljeholmen, se 
vidare www.trosabussen.se 

Du kan även kontakta Länstrafikens Tra-
fikupplysning, tfn 020-22 40 00, 
www.lanstrafiken.se

SJ information och platsbokning, 
tfn 0771-75 75 75, www.resplus.se
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Klass 1 Herrar 8900 m
1) Fikadu Haft Tsadik (94), Etiopien, 25:22, 
2) Haileye Eshete (95), Etiopien, 25:51, 3) 
Robel Fsiha (96), Spårvägens FK, 26:09, 
4) Masresha Bere (98) Etiopien, 26:14, 5) 
Mustafa Mohammed (79), Hälle IF, 26:49 

Klass 2 Damer 8900 m
1) Birhan Mhretu (99), Etiopien, 29:37,
2) Berhan Asgedom (97), Etiopien, 29:53,
3) Sanna Mustonen (91), Hässel-
by SK, 31:52, 4) Charlotte Karlsson 
(84), Hässelby SK, 31:56, 5) Mikae-
la Larsson, (85),Spårvägens FK, 32:03 
 
Klass Pojkar 9 -10 år 700 m
1) Erik Wiklund (07), Sundbybergs IK/
Danderyd, 2:27, 2) Edvin Åtting (07), Lin-
köpings OK, 2:28, 3) Edvin Rask (07) Tro-
sa TVTK, 2:33, 4) Leao Korhonen (07), 
Mariefred, 2:45, 5) Marckus Nyberg (07), 
Granlund, 2:46
 
Klass P12 Pojkar 11-12 år 2300 m
1) Noa Billing (05), Vitalisskolan klass 5B, 
9:57, 2) Love Lövbom (06), Vitalisskolan klass 
4B, 10:07, 3) Elis Bergendahl-Hansson (05), IF 
Thor, 10:07, 4) Melker Berggren (05), Nykö-
pings OK, 10:24, 5) Tom Bjulemark (05), Sol-
lentuna, 10:28
 
Klass P14 Pojkar 13-14 år 2300 m
1) Sam Annis (04), Kidderminster, 9:27,
2) Emil Melander (03), Viksjö, 9:30, 
3) Isak Anderberg (03), Mölndals 
AIK, 9:33, 4) Max Karls-
son (04), Tyresö, 9:39, 5) Oscar Fäll-
man, (04), Södertälje simsällskap, 9:42 
 
Klass Flickor 9 -10 år 700 m
1) Miriam Gustafsson (07), Trosabygdens OK, 
2:45, 2) Elvira Lindsten (08), Nyköpings OK, 
2:48, 3) Cornelia Blixt (07), Horace Mann 

1987 Josef Chellego Kenya 26.40
1989 Juma Mnyampanda Tanzania 25.33
1990 Peter Simon Tanzania 26.41
1991 Martin Pataya Mexico 25.32
1992 Kari Niemilä Västerås IK 26.07
1993 Musiyoki William Kenya 26.17
1994 Alfred Schemweta 
         Flemingsbergs SK 26.19
1995 Robert Nali Tanzania 25.28
1996 Lorry John Tanzania 25.52
1997 Martin Ojuku Kenya 25.15
1998 Martin Ojuku Kenya 25.26
1999 Martin Ojuku Kenya 25.44
2000 Erik Sjöqvist Enhörna IF 26.16

Herrar TIDIGARE SEGRARE
2001 Naftal Dakho Tanzania 26.21
2002 Nikolas Kibet Kenya 26.55
2003 Gustav Svedbrant Rånäs-4H 26.51
2004 Erik Sjöqvist Enhörna IF 26.01
2005 Rachid Benjira Hässelby SK 26.57
2006 Fredrik Uhrbom Spårvägens FK 27.14
2007 Erik Sjöqvist Enhörna IF 26.17 
2008 Boniface Usisivu Kenya 27:02 
2009 Adil Bouafif, Hässelby SK, 26.40
2010 Lars Johansson,  Enhörna IF, 26.38
2011 Lars Johansson,  Enhörna IF, 26:50
2012 Musael Temsegen , Hälle IF, 26:40
2013 Musael Temsegen (80), Hälle IF, 26:00
2014 Ababa Lama (93), Hälle IF, 26:02 
2015 Abraham Adhanon, Eskilstuna 

Friidrott, 25:48 
2016 Yetsedaw Minale Etiopien 26:00
2017 Fikadu Haft Tsadik (94), Etiopien,

25:22

Damer TIDIGARE SEGRARE
1987 Jutta Pedersen Enhörna 31.21
1988 Monica Signahl Hammarby IF 30.28
1989 Evy Palm Mölndals AIK 29.44
1990 Evy Palm Mölndals AIK 30.20
1991 Evy Palm Mölndals AIK 30.30
1992 Anne Martikainen Enhörna IF 31.51
1993 Olga Kuznetsova Ryssland 31.17
1994 Anki Hagberg 
         Råby Rekarne FIF 30.49
1995 Anne Martikainen 
         SLK Oxelösund 30.32
1996 Anne Martikainen 
         SLK Oxelösund 30.00
1997 Magdalena Thorsell Hässelby SK 30.37
1998 Jennie Åkerberg 
         Spårvägens FK 30.44
1999 Marie Söderström-Lundberg 
         Hässelby SK 29.42
2000 Camilla Benjaminsson 
         Hässelby SK 31.14
2001 Marie Söderström-Lundberg 
         Hässelby SK 30.15

2002 Zakari Mrisho Tanzania 29.49
2003 Jenni Åkerberg 
         Spårvägens FK 31.14
2004 Susanna Damm 
         Flemingsbergs SK 32.02
2005 Jenny Johannesson,  
         Mullsjö SOK 31.16
2006 Linda Ström Hässelby SK 30.34
2007 Anna Rahm, Rånäs-4 H 30.30 
2008 Lisa Blommé Hässeby SK 30:03 
2009 Anna Rahm, Rånäs 4H, 30.58
2010 Anna von Schenk, 
         Hässelby SK, 30.21
2011 Degefa Eshetu, Etiopien, 29.08
2012 Meraf Bahta, Hälle IF, 30:32
2013 Frida Lundén (84), FK 
Studenterna,    30:43 
2014 Frida Lundén, FK Studenterna,    30:31 
2015 Frida Lundén, FK Studenterna, 30:48 
2016 Etalemahu Zeleke Habtewold,

Etiopien, 29:22
2017 Birhan Mhretu (99), Etiopien, 29:37

BANREKORD herrar 8900 m 1997 Martin Ojuku, Kenya, 25.15 

BANREKORD damer 8900 m 2011 Degefa Eshetu, Etiopien, 29. 08

Banrekord flickor 2 300 m

Ungdom Flickor 
1999 Åsa Ljungblad Västerviks OK 8.28 
Flickor 13-14 (ny klass 2007)
2015 Elsa Wallenius, Västerås FK 8:36
Flickor 11-12  (ny , klass 2007) 
2013 Elsa Wallenius (02), Västerås FK, 8:59  
 
Banrekord flickor 700 m
Flickor 9-10  (ny klass 2011)
2015 Alice Magnell, IFK Norrköpings  
Friidrott, 2:25 

Banrekord Pojkar 2 300 m

Ungdom Pojkar  
1999 Albert Mollén, UK Sprint, 7.55 
Pojkar 13-14 (ny klass 2007) 
2015 Emil Magnell-Millan, GoIF Tjalve 7:42 
Pojkar 11-12  (ny klass 2007) 
2015 Albin Wallenius, Västerås FK 8:18
 
Banrekord pojkar 700 m 
Pojkar 9-10  (ny klass 2011) 
2013 Albin Wallenius (03), Västerås FK, 
2:21

RESULTAT från 2017
Washington DC, USA, 2:55, 4) Isabella An-
dersson (07), Väsby SK Friidrott, 2:57, 5) Sien-
na Widjedal (07), Team Rönnebo, 2:58
 
Klass Flickor F12 11-12 år 2300 m
1) Lovisa Borg (06), Södertälje Nykvarn 
Orientering, 9:54, 2) Vera Haglund (05), 
Rönninge, 10:16, 3) Beatrice Wolpher 
(06), Viggbyholms IK Konståkning, 10:20,
4) Matilda Martini (06), Skeninge IK Frii-
drott, 10:32, 5) Tilde Wolpher (05), Drott-
ningholm, 10:48
 
Klass F14 Flickor 13-14 år 2300 m
1) Clara Lidén (03), Hammarby Friidrott, 
9:43, 2) Hilma Claesson (04), Tullinge FIF, 
9:47, 3) Lina Rydén (04), IFK Mora, 
10:17, 4) Livia Faraasen (03), KA2 
IF, 10:50, 5) Josefine Jerner (03), IFK Li-
dingö Friidrott, 10:53
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Tävlingsledare, sponsorer, information 
- Per-Erik ”Pelle” Bång
Tävlingskassör – Jan-Åke Mahlin
Torgchefer - Lars-Erik Stolth  
och Tero Jamalainen 
Elitlöparna - Lars-Erik Stolth
Målchef - Anders Runander
Tidtagning/Data - Neptron AB 
Parkering - Tom Sundqvist
Prisanskaffning och prisutdelning - 
Uno Steiner, Jenni Stener och Jens Cederholm
Nummerlappsutdelning  och direktanmälan 
29 juni  - Joakim Gimholt 
Speaker - Ulf Tengbrand
Bygge av scenen, målgång och starttorn 
-  FAVARENT 
Startspeaker - Peter Tengbrand 
Sjukvård - Röda Korset
Östra Banan - Torsten Österlund / Ulf Wallin.  
Östra banan funktionärer - Jan-Åke Mahlin 
Västra Banan  - Tomas Bäck / Hans Lindgren
Vätska banan m.m. - Olle Alm
Ljudanläggning - Patrik Strömdahl 
Ton & Vision
Förcyklister Trosabygdens cyklister  
- Jörgen Wahlqvist
Vätska och utdelning efter  mål - 
Malone Melkerssson 
Gympa uppvärmning - Friskis & Svettis 
Trosa med Hoppis & Skuttis

Välkommen till
Friskis & Svettis, Trosa!

Friskis & Svettis är en idrottsförening med 
ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här 
finns inget målsnöre att spränga, inget nät 
att sätta bollen i och ingen motståndare att 
knäcka. Här är målet ditt välbefinnande.

Friskis & Svettis Trosa erbjuder dig varie-
rad träning, inomhus och  utomhus. Jympa 
och spincykling av olika slag och på oli-
ka nivåer.
När du vill. Om du vill. Och med mottot: 
Att ha kul på träningen, för då vill man ju 
komma tillbaka, igen och igen! 

Hos oss tränar du i din egen takt, lugnt, 
hårt, intensivt eller lagom! 
Du får ut av din träning det du satsar.

Hur ledarna ser ut..? 
Du känner säkert igen oss, om inte – kolla 
flaket på Stadsloppet, eller varför inte ka-
ninen, björnen och gro-
dan..? eller gå in 
på vår hemsida 
www.friskis-
svettis.se/trosa
Välkommen till oss!

Trosabygdens 
Orienterings-

klubb 
- TbOK

Trosabygdens Orienteringsklubb – TbOK 
bedriver orientering, cykel (LVG och MTB) 
och längdskidåkning för hela den idrottsin-
tresserade familjen.
Ungdomar och motionärer samlas flera gånger 
i veckan året om.
Föreningen har i år 2018 över 500 medlemmar 
och hemvisten är den egna friluftsgården
vid Häradsvallens idrottsplats i Vagnhärad.
TbOK är en van tävlingsarrangör. Förutom 
Stadsloppet arrangeras även Trosa Skogslopp. 
En orienteringstävling med som mest runt 500 
tävlande. TbOK arrangerade tillsammans med 
OK Klemmingen både Natt-SM(start och mål 
var vid Trosa torg!) och Medeldistans-SM i 
orientering 2008.
Även Medeldistans- och Långdis-
tans-DM har arrangerats på senare år. 
2015 i maj arrangerade TbOK Sprint-DM med 
start och mål nere vid hamnen i Trosa med lite 
av känslan som Trosa Stadslopp ger på fredags-
kvällen. I år arrangerar TbOK Trosa Skogslopp 
i sept 2018
TbOK har från 2011 även en Cykelsektion 
som kör racer på landsväg (LVG) och en väx-
ande grupp ungdomar som kör MTB. 
TbOK Cykel arrangerar motionsloppen Trosat-
rampen på våren och Hedebytrampen på hös-
ten samt en deltävling i Sörmlands MTB-serie 
 
När det finns gott om snö arrangerar TbOK 
lagtävlingen 6-timmars på skidor där laget 
med flest körda varv under 6 timmar segrar. 

All övrig info om Stadsloppet hittar du på 
www.trosastadslopp.se  och TbOK på tbok.se

Huvudfunktioner

Fredagen den 29 juni 2018

1987 Trosa Stadsvapen
1988 Trosa Stadshotell
1989 Trosa Rådhus
1990 Smörbyttan
1991 Trosa Kyrka
1992 Skärborgarskulpturen
1993 Trosaskalden Vitalis
1994 Trosa Tryckeri
1995 Stensunds Folkhögskola
1996 Turistsymbolen Abborren
1997 Trosa Kvarn
1998 Julaftons Fyr
1999 Garvaregården
2000 Mamsell Trosa
2001 Trosa Kommunhus
2002 Tureholms slott

Varje år pryds Stadloppsplaketten 
med något motiv från trakten

2003 Bomans Hotell
2004 Ågården
2005 Rönnebo
2006 Trosa Stadsvapen
2007 Hamngården Åke Bergdahl Fastigheter AB

2008 SEB Trosa
2009 Trosa kvarn - Trosas nya kulturhus
2010 Brogården
2011 ICA Trossen
2012 ÖSP
2013 Camfil (firar 50 år)
2014 Bansträckningen akvarell av K-A Reimer

2015 TROTAB
2016 Team Sportia
2017 Trosa Stadshotell
2018 Trosabygdens Orienteringsklubb

- 

.

Årets medaljsponsor 2018

Årets kranskulla

Årets kranskulla  i Trosa Stadslopp är  
Mathilda Ogden, Trosa Ridsällskap  
Foto: privat..

1987 - 2018

2018

Trosabygdens Orienteringsklubb – TbOK 
bildat 1975 och bedriver orientering, cykel 
(LVG och MTB f o m 2011) och längdskid-
åkning för hela den idrottsintresserade fa-
miljen. Baksidan på årets medalj symboli-
serar TbOK:s tre kommittéer. 

Mathilda Ogden, Trosa Ridsällskap, är 
årets kranskulla.

Hur kom det sig?
– Trosa Ridsällskap fick äran att utse en 
av föreningens medlemmar till kranskulla. 
Jag är med i ungdomssektionens styrelse 
och blev utvald. Först visste jag inte riktigt 
vad det var, men min mamma blev jätte-
glad och förklarade vad det handlade om. 
Så nu har jag bättre koll.

Vad ska du göra?
– Jag ska hänga en krans runt halsen på 
vinnaren på både herr- och damsidan. Om 
det blir en spurtduell gör jag det inte förrän 
efter upploppet. Men framför allt ska jag 
representera Trosa Ridsällskap.

Hur laddar du upp?
– Jag springer lite då och då med en kom-
pis som jag bor granne med. Men det är 
ingen intensivträning direkt, och det be-
hövs nog inte med tanke på hur kort sträcka 
jag ska springa.

Har du sprungit Trosa Stadslopp?
– Som barn, men aldrig det långa loppet. 

Det är jag lite för feg för faktiskt, med alla 
som tittar på en. Jag är jätteimponerad av 
alla som vågar springa.

Nu kommer många att se dig på upploppet. 
Är det nervöst?
– Både och. Men jag ska ju som sagt inte 
springa så långt. Det borde jag klara av 
utan att bli alltför andfådd, ha ha.

Du har precis slutat nian. Vad händer nu?
– I sommar ska jag feriejobba i stallet en 
vecka, annars blir det lugnt. Sedan börjar 
jag plugga natur i Stockholm till hösten.
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Stadsloppet engagerar många
Det är Trosabygdens Orienteringsklubb 
som är den ansvariga föreningen bakom
loppet. 

Bland medlemmarna rekryteras därför de 
flesta funktionärerna. Men det finns ock-
så en del Trosabor utanför föreningen som 
drivs av andra skäl och som gärna bidrar 
till att göra Trosa Stadslopp till det succé-
arrangemang tävlingen utvecklats till. Ca 
200 funktionärer hjälper till under kvällen.

Fredagen efter midsommar börjar den 
verkliga sommaren i Trosa.
Det är då Trosa Stadslopp genomförs och 
i år infaller högtidsdagen den 29 juni.  
Kalla även helgen för hemvändarhelg då  
före detta Trosabor och studerande åter-
vänder till charmiga Trosa!
Så har det varit sedan 1987 och medlem-
marna i Trosabygdens OK tänker inte göra 
någon besviken genom att ändra på den-
na tradition.

På sedvanligt sätt hoppas man kunna bju-
da på ett toppenarrangemang igen i år då
det är 32:a gången. 

Trosa Stadslopp har hunnit bli en institu-
tion för såväl de många löpare som lagt 
upp årets träning inför loppet men också 
för den stora publik som brukar söka sig 
till Trosas centrala delar under kvällen.
≈ 
Det har även blivit prestige att vinna Trosa 
Stadslopp enligt elitlöparna. Kul tycker vi 
förstås! Själva loppet är ju mycket sevärt, 
med barn, ungdomar, joggare och stav-
gångare tidigare på kvällen och senare un-
der huvudloppet 8 900 meter med elitlöpa-
re bland de främsta och löpglada kompisar 
att heja på längre ner i startfältet.

Arrangörsklubben uppmanar boende 
utmed banan att gå ut och spela musik 
och heja på de tävlande, vilket brukar 
hörsammas (!) och uppskattas av delta-
garna.

VETERANERNA - Vi har sprungit i mål 31 gånger i Trosa Stadslopp och ska självklart springa i år igen, 
den 32-:a gången sedan starten 1987! 
Från vänster: 2001 Johan Abrahamsson, 2002, Ingemar Eriksson, 2003 Thomas Gotenstam, 2005 Rolf Gustafsson, 
2007 Eghert Holm, 2009 Gunnar Jansson, 2010 Pelle Karlsson, 2011 Yngve Karlsson, 2012 Jan Lauritzen, 2015 Nils Wancke, 
2018 Lars Johansson, 2020 Björn Lithman, 2012 Johan Lundberg 

Trosa 
Hälsocentrum

Vi delar ut Vitamin Well efter att du gått i mål! 
Vitamin Well är en sportdryck som hjälper 
dig att återställa vätskebalansen. Berikad 
med vitaminer och elektrolyter.

De fem första i tävlingsklass får en påminnelse med text runt halsen vid målgång!

Det är Favarent  som  bygger och  
river scenen, målkorridoren och 
startspeakertornet i Trosa Stads-
lopp på fredagen den 29 juni! 

MASSAGE
Före och efter loppet kan du 
få en kort massage av massö-
rer från Trosa Hälsocenrum.  
De finns i ett tält vid målområdet.
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HYR ALLT TILL BYGGET  

     STÄLLNINGAR#VÄDERSKYDD#BODAR#CONTAINRAR#ENTREPRENADMASKINER#BYGGMASKINER 

0156 10141 

www.favarent.se 

Redskapsvägen 1 • Trosa
Tel 0156 - 101 41 • www.favarent.se

Gilla oss på 
Facebook

STÄLLNINGAR
ENTREPRENADMASKINER • VERKTYG 

CONTAINRAR • BYGGMASKINER
VÄDERSKYDD • BODAR 

Stående 
Rullande

Hängande
Trapptorn

Väderskydd
Fasadställningar

Arbetsplattformar

Från Sveriges 
ledande leverantör 

av ställningar - HAKI

TROSA, ÖSTRA LÅNGG. 25 | Tel. 0156-12640| teamsportia.se | Öppet: Mån–fre 10.00–18.00, Lör 10.00–14.00
Med reservation för slutförsäljning. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 29/6.

ASICS 
GEL-NIMBUS 19

1299:
(1899:-)

Dam- och herrmodell

SPARA
600 KR! 

GRYMT KLIPP!
SPRING MED

TROTAB

Tel 0156-350 650 • trotab@trotab.se • www.trotab.se

Markanläggningar  
Grus och sand 

Asfaltering 
Container

Från små till stora entreprenader

Vi utför drift- och anläggnings-
arbeten åt kommuner, företag, 
samfällighetsföreningar och 
privatpersoner.

Trotab är ISO-certifierat enligt 
ISO9001 och ISO14001.
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0156 209 20info@nokon.sewww.nokon.se

Vi bygger efter
era önskemål:

-   Villor
-   Flerbostadshus
-   Stommar

-   Lätta betonghus
-   Unik byggprocess
-   Närproducerat
-   Kostnadseffektivt
-   Klimatsmart

Vill du veta mer om 
hur vår byggprocess 
förenklar ditt bygge?

Hör av dig!

Öppettider 
alla dagar  09 - 22

Industrigatan 2 • Trosa

SKALDJUR

FRUKT & GRÖNSAKER

LIVS

Tomater

Gurka
Apelsiner

Vattenmelon

Jordgubbar

25:-
ask 500 g

  45:-/30 st

Ägg i 30-pack

18:- /kg
15:- /kg

25:- /kg2 st 15:-

Bananer

Scampiräkor råa med skal, 
eller kokta utan skal

16:- /kg

160:- 
  800 g

Kjellbergs Bygg i Trosa AB 
är ett familjeföretag som varit 
verksamt sedan 1908.

Vi är idag ca 35 anställda och 
arbetar huvudsakligen med 
nybyggnationer, renoveringar, 
tillbyggnader, trä- & betongar-
beten.

Går ni i renoverings- 
eller ombyggnadstankar?
Kanske behöver taket ses över eller kök och badrum renoveras.

Vi är inte främmande för något projekt, stort som smått 
och har goda samarbetspartners inom el, VVS, plåt, 

måleri, ventilation och plattsättning. 
Välkommen med en offertförfrågan!

0156-26035 • kontoret@kjellbergsbygg.se • www.kjellbergsbygg.se 
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www.skobes.se
NYKÖPING Gumsbackevägen 4 
Telefon: 0155-752 29
Sommarens öppettider: Mån-fre 9-18

*

renault.se
renault.se

*

renault.se

*Priset avser Dacia Duster Access 1.6 SCe 115 (bensin) 4x2, bränsleförbrukning vid blandad 
körning: 4,4–7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 115–158 g/km. Finansiering med Dacia Billån: 30% 
kontant, 84 månader, rörlig ränta 3,95%. Inga uppläggnings- och aviavgifter, effektiv ränta 
4,03%. Låneskydd ingår i 3 månader utan kostnad för privatpersoner 18–63 år. Dacia reserver-
ar sig för eventuella tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Alla angivna priser är 
rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma.

Ny design. Ny teknik. SUVeränt pris.
Go Duster!

Nu är det premiär för helt nya Dacia Duster med kraftfullare design 
och ännu bättre komfort. Till den nya tekniken hör bland annat 
utförkörningshjälpen Hill Descent Control, handsfree nyckelkort 
och multiview-kamera. Så välkommen in och upptäck nya Dacia 
Duster och gör ett SUVeränt val. Go Duster!

Nya Dacia Duster

SUVeränt pris från

99 900 kr*

Billån från 954kr/mån* 

dacia.se

*Erbjudandet består av 3 års fri service, 5 års garanti och en nybilsrabatt, totalt värde upp till 38 000 kr (värdet 
baserat på Renault Espace). Serviceavtal gäller 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader. Erbjudandet gäller 
t.o.m. 30/6 2018. ** Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 månader, garanterat restvärde. 
Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Kostnad för försäkring tillkommer. 
Alla priser inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. Bränsleförbrukning Clio vid blandad körning lit-
er/100 km: 3,3–5,9. CO2-utsläpp gram/km: 85–135. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden 
kan vara extrautrustade.

Renault CLIO Zen 1.2 75

Just nu från

122 900 kr 
(ord. pris 145 900 kr)

Privatleasing från

1 650 kr/mån**

Prisexempel Pris  Privatleasing  Inclusive Billån

Volvo V60 Summum 000 000:- 0 000:-/mån 0 000:-/mån
Volvo V60 Cross Country Pro 000 000:- 0 000:-/mån 0 000:-/mån

SISTA CHANSEN TILL EXTRA ALLT  
Volvo S60 Cross Country Classic D4 med AWD fyrhjulsdrift är extra välutrustad till ett 
mycket attraktivt pris. För dig som vill göra en riktigt bra bilaffär ingår just nu Metallic, 
Klimatpaket med Volvo On Call, Teknikpaket och IntelliSafe Assist utan extra kostnad. 

Gäller Volvo V60 Classic, S60 Classic och V60 Cross Country fr.o.m. 1 mars t.o.m. 30 juni 2018.

VOLVO V60 CLASSIC
KLIMATPAKET, TEKNIKPAKET 

OCH VINTERHJUL INGÅR

Prisexempel Pris från Privatleasing  Inclusive Billån

Volvo V60 D3 Classic Momentum, man 289 900:- 3 745:-/mån 3 365:-/mån

Volvo V60 D4 Classic Summum, man 329 500:- 4 235:-/mån 3 795:-/mån

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). Mil-
jöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Vol-
vofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. 
Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex. beräknas på körsträcka 1 500 mil/år och 10% kontant. Volvo Inclusive Billån: 
Volvia försäkring, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller admin-
istrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. 84 mån löptid, prisex. beräknas på 20% 
kontant, ränta 4,45% (eff. rta 4,54%).  Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se.

SISTA CHANSEN TILL EXTRA ALLT  
Volvo V60 och S60 Classic är extra välutrustade 
till mycket attraktiva priser. För dig som vill göra en 
riktigt bra bilaffär ingår just nu: Klimatpaket med 
Volvo On Call (ej T3), Teknikpaket och Vinterhjul utan  
extra kostnad. Dessutom är det kampanjpris på 
flera tillbehör och utrustningspaket.   

Gäller fr.o.m. 31 maj t.o.m. 3 september.

JUST NU FÅR DU:

• Klimatpaket med  
Volvo On Call

• Teknikpaket

• Vinterhjul

utan extra kostnad.

FORD KUGA
K AMPANJPRISER PÅ

FORD KUGA 
Titanium 1.5 T 180 hk AWD Aut

262 900 kr
O R D.  PRIS 292 500 K R

FR Å N

FORD KUGA 
Titanium 1.5 T 150 hk

219 900 kr
O R D.  PRIS 2 51  000 K R

FR Å N

Bränsledeklaration blandad körning: 4,7–7,5 l/100 km, 122–173 g CO2 /km. Miljöklass Euro 6. Garanti 5 år/10 000 mil. Bilen 
på bild är uppgraderad till ST-Line, pristillägg 20.000 kr. Erbjudandet gäller t.o.m 30/6 2018. Med reservation för event-
uella felskrivningar. 

Fantastisk nybilsbonus på upp till 38 000 kr* 
inkl 3 års fri service. 

MARVELOUS!
Bonus  
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Plastpåsar med TRYCK!

TROTAB

Tel 0156-350 650 • trotab@trotab.se • www.trotab.se

• Markanläggningar
• Grus och sand
• Asfaltering
• Container 

Från små till stora entreprenader

Vi utför drift- och anläggnings arbeten åt kommuner, företag, 
samfällighetsföreningar och privatpersoner.

Trotab är ISO-certifierat enligt ISO9001 och ISO14001.

w w w . c a m f i l . s e

Camfil är ett världs-
omspännande företag
med 29 dotterföretag,

23 produktionsanläggningar 
och agenter runtom i Europa, 

Nordamerika och Asien. Men vi är 
också i hög grad ett lokalt företag, 

med 4 fabriker i Sverige (Trosa, 
Alingsås, Österbymo och Borås). 

Camfil är världens största luftfiltertillverkare med fabriker och försäljnings-
kontor över hela världen. Bland vårt företags anställda finns många olika 
kompetenser inom t.ex. tillverkning, teknik, forskning, utveckling, 
försäljning och marknadsföring.

I Trosa är vi en av de ledande arbetsgivarna, och med cirka 350 anställda är 
vi stolta över att utgöra en vital del av kommunens näringsliv.

Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss när vi bokstavligen ger 
vår omgivning ren livsluft?
Gå in på vår hemsida www.camfil.se och läs mer om oss och om hur du 
kommer i kontakt med oss. Välkommen!

V I L L  D U  A R B E T A  I 
E T T  V Ä R L D S L E D A N D E 

F Ö R E T A G ?

HuvudsponsorerTa familjen på påskmiddag och
vännerna på påskbuffé.

Påskmiddag serveras både på långfredagen den 21 mars och på påskdagen den 23 mars. Mid-

dagen består av en påskinspirerad 3 rätters meny för 350:-/person. Bord kan bokas från kl. 18.00. 

Vi har öppet från kl. 12.00, förhoppningsvis med sol och vårlik uteservering. På Lördagen den 22 

mars - påskafton dukar vi fram den stora påskbuffén från kl. 18.00. Pris 445:-/person inkl. kaffe, 

påsktårta och Trosa punch. Varmt välkomna önskar Agneta och Anders Scharp med personal!



Öppet alla dagar 7-22
Catering för alla tillfällen

Näthandla hos oss.
Öppet dygnet runt!

Tel: 0156-348 50 • ica.trossen@supermarket.ica.se
www.icatrossen.se

Välkommen in till oss!
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www.trosastadshotell.se        0156-170 70
För härliga upplevelser

Mat och dryck med musik 
När värmen kommer dukar vi upp ute på innergården vid 
lusthuset. Fram till midsommar serverar vi lunch mellan 
12 - 14. Hela sommaren öppnar vi för mat vid 18:00 och 
baren öppnar några timmar tidigare. Restaurangen är 
öppen mån - sön hela sommaren. Grillning på söndagarna 
22 och 29 juli samt 5 och 12 augusti. På grillsöndagarna 
bjuds livemusik av Jonny Ek Trio med Lovisa Jennervall 
som spelar skön loungemusik med låtar ur The American 
Songbook. Övriga söndagar är det à la carte.
Spa hela sommaren
I spa kan man koppla av från stress och vardag i vama käl-
lan, i aromarummet, i torr- och ång-bastun. Det fi nns en 
meny av härliga spabehandlingar att boka. Här fi nns trä-
ningsrum, spalounge med bar samt en butik för kropps-
vård och skönhet. Dagspa för dig som inte sover kvar.
Öppet hela sommaren!

Glad sommar och varmt välkommen!
önskar Andreas med personal

Sommarens härliga stunder

DIREKT-
ANMÄLAN

startar måndag
18 juni 2018!

Passa på a 
köpa T-SHIRT! 

Svart   Röd 

 150:-

 O
ra

nge

på

Vänsterpartiet 
agnhärad–Västerljung–Trosa

Vi tar täten! 
Vi bygger en rättvis  

& jämlik kommun,  
hållbar för både  

människa & ekonomi,  
där miljö & klimat 

är viktigt.

 Rösta          9 sept!

En kommun för alla  
- inte bara för de rikaste!

Stadslopp.indd   1 2018-06-07   01:45

TSL 8900m Herr/Dam

370kr

Direktanmälan

123 237 22 09 

320kr

Direktanmälan

123 237 22 09 

TSL Jogging/Stavgång 4km

120kr

Direktanmälan

123 237 22 09 

Knatte/Knytte/PF10/PF12/PF14

Vi har swish med QR-code 
vid Direktanälan på plats fredag 29 juni.

Alltså endast swish eller kontanter vid Direktanmälan 29/6.

Starta Swish appen. 
Klicka på fyrkanten uppe i högra hörnet.

Scanna av QR-coden som innehåller din anmälningsklass:

8 900 meter  
Stavgång/Jogging eller Knytte, Knatte, PF10, PF12, PF14 

Du kan ändra summan om du ska anmäla och betala för flera.

Nyängsvägen 53L, Trosa • Tel: 0156-191 00
reklam@osp.nu • www.osp.nu

Den kompletta reklamateljén i närområdet!
Vi kan erbjuda snabb och prisvärd produk-

tion av

Visitkort - Kuvertryck - Adressering - Brevpapper  
Vikfoldrar - Logotyper - Broschyrer - Kundritningar  
Skyltar (plåt, magnetmatta, dekaler) Montering av 

skyltar - Banderoller med eller utan öljetter
Ringbundna kataloger - Affischer - Roll-ups

Trottoarpratare och beachflaggor - Canvastavlor 
Dekaler/självhäftande, transparanta, frostade, 

skurna
 Transfermärken för kläder eller give-aways, 

enfärgade eller fullfärg -Transfer - montering på 
kläder - Scanning storformat, upp till A0 

Kopiering i storformat, byggritningar m.m - Layout 
och originalarbete - Digital lagring av ritningar



Juni 2018                                               TROSA STADSLOPP                              15

FINESSA VARVET

Båttillbehörsbutik • Vinterförvaring 

Reparationer • Service • Båtförsäljning

               - Premium Dealer

0156-139 00finessa.se Västra Långgatan 2

Öppettider butik: vardagar 8-17, lördagar 10-13

Ditt varv i Trosa

405

Crescent 405 + Yamaha F6

- EN SVENSK KLASSIKER

Yamaha Waverunner 

EX DeLuxe

Nya båtar i lager

Finnmaster Husky R5 + F60 Paketpris

29. 900:-

Paketpris 

från 268.500:-

95.900:-

Crescent 405 kampanj .............................16.500:-
Crescent 434 kampanj.................................33.900:-
Finnmaster  55BR inkl Yamaha F80 ...............289.000:-
Finnmaster 62DC inkl Yamaha F115 .............409.000:-
Finnmaster Husky R5 inkl Yamaha F60 ......268.500:-
Finnmaster Husky R6 inkl Yamaha F115 ....399.000:-
Finnmaster Husky R7 inkl Yamaha F150 ....499.000:-

Vattenskotrar i lager
Yamaha Waverunner EX Deluxe kampanj .....95.900:-
Yamaha Waverunner VX DeLuxe .................124.900:-
Yamaha Waverunner FXHO Cruiser .............173.500:-

Kampanjpaket ingår ll samtliga båtar!

.
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Huvudsponsorer:

Sponsorer Samarbetspartners

NOTOM DÄCK

Ta familjen på påskmiddag och
vännerna på påskbuffé.

Påskmiddag serveras både på långfredagen den 21 mars och på påskdagen den 23 mars. Mid-

dagen består av en påskinspirerad 3 rätters meny för 350:-/person. Bord kan bokas från kl. 18.00. 

Vi har öppet från kl. 12.00, förhoppningsvis med sol och vårlik uteservering. På Lördagen den 22 

mars - påskafton dukar vi fram den stora påskbuffén från kl. 18.00. Pris 445:-/person inkl. kaffe, 

påsktårta och Trosa punch. Varmt välkomna önskar Agneta och Anders Scharp med personal!

Pulverlackning - även lackering 
av köksluckor, möbler, m m.

Te
l 0

15
6 

- 1
72

 5
0

Vi delar ut Vitamin Well efter att du gått i mål! 
Vitamin Well är en sportdryck som hjälper 
dig att återställa vätskebalansen. Berikad 
med vitaminer och elektrolyter.


