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Festlig sommarstämning!
Fredagen 29 juni 2018

Festlig sommarstämning!
Fredagen 29 juni 2018
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!
Alltid första fredagen efter midsommar. I år blir det fredagen den 29 juni.
Trosa stadslopp har blivit framröstat till ”det bästa loppet” i Stockholmstrakten av FK
Studenterna elva (11) gånger på 2000-talet.
Nomineringen talar för sig själv!
Alla kan hitta en klass att delta i Trosa Stadslopp – motionärer, elitlöpare, nybörjare,
ungdomar och småttingar. Testa loppet du också och upplev sommarstämningen i Trosa
denna helg!
Positiva upplevelser
Banans sträckning genom det sommarfagra Trosa, närheten till vattnet, all publik samt
tätheten i loppet förstärker de positiva upplevelserna runt Trosa Stadslopp.
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 sommarnatten med schlagerstjärnan Magnus
Bäcklund. Solister och instrumentalister. Thomas Ahrén du Quercy and his band
Fritt inträde! Kom i tid!
Gratisbuss till Södertälje och Stockholm
Trosa Stadslopp erbjuder gratisbuss, en avgång, på fredagsnatten, från vändplan
vid nedre hamnområdet, kl. 00:30 till Cityterminal (via Lovisinsgatan i Södertälje).
Information för dig som inte kommer med eget färdmedel till Trosa: resplus.se, lanstrafiken.se Länstrafikens Trafikupplysning, tfn 020-22 40 00, SJ tfn 0771-75 75 75. Den
populära Trosabussen kör med täta åkturer mellan Trosa- Liljeholmen t o r
www.trosabussen.se

Tävlingsinformation
Uppvärmningen börjar kl 18:20 för de yngsta. Därefter kl 18:30 startar tävlingsklasserna - pojkar och flickor 9-10 år (F10 och P10 grön nummerlapp) som springer 700
m. Därefter kl 18:35 startar Knattar 6-8 år (blå nummerlapp) och 18:40 startar de allra
minsta Knyttar 0-5 år (röd nummerlapp). Både Knattar och Knyttar springer 700 m utan
tidtagning.
Tävlingsklass pojkar och flickor 13 -14 år startar kl. 19:00, tävlingsklass pojkar och flickor
11-12 år kl. 19:15 vid Östra långgatan. Klass 8 Jogging startar kl. 19:40 och och klass 7
Stavgång kl. 19.45 framför scenen med riktning mot Trosa stadshotell.
Se vidare klassindelning och kartor för mer information.
Som vanligt har vi Chip-tidtagning för alla och med fyra mellantider på långa banan 8,9
km.
Alla klasser använder engångschip som fästes på skon. Nettotider gäller på 8 900m
(tiden startar när du passerar startlinjen) för alla utom eliten (som går fram en bit vid
start och där startskottet/startsignalen gäller som ”starttid”).
Långa banan är kontrollmätt av legitimerad förbundsmätare i oktober 2004.
Maxtid på 40 minuter till varvning för att få fortsätta.
Vi uppmanar de löpare som beräknar en sluttid på långa banan (8,9 km) över 70 minuter att istället välja klass Jogging 4 km.
Friskis och Svettis Trosa står för uppvärmningen inför starterna. För pojkar och flickor
9-10 år, klass 5 knattar och klass 6 knyttar sker uppvärmningen med ”Hoppis och Skuttis” och Grodan, Haren och Björnen från lastbilsflak.

Det är Trosabygdens OK som arrangerar
Trosa Stadslopp och hälsar dig välkommen!
Kontakt : Tävlingsledare: Pelle Bång
info@trosastadslopp.se alt. 070-606 20 23

Inbjudan och PM
Vill du ha inbjudan hemskickad eller mer information om Trosa Stadslopp titta in på vår
hemsida trosastadslopp.se där finns även denna inbjudan som pdf.
Löpar-PM kommer att finnas på vår hemsida trosastadslopp.se och i Östra Sörmlands
Posten som utkommer tisdag 19 juni.
Anmälan senast 21 maj
Anmälan sker via vår hemsida www.trosastadslopp.se - Där kan du anmäla dig själv
och/eller flera samt välja mellan kortbetalning direkt eller direktbetalning via din bank.
F o m i år även via swish .
Anmälan är giltig först då du betalt in startavgiften till Trosa Stadslopp.
Senaste ordinarie anmälningsdag är måndagen den 21 maj 2018.
Har du inte möjlighet att anmäla dig direkt från vår hemsida, ange då alla uppgifter om
löparen via meddelande på inbetalningen eller på bankgiroblanketten:
• Namn, klubb/förening/ort, födelseår, klass, fullständig
adress och e-postadress.
• Du väljer själv vilken startgrupp du vill springa (gäller endast de som avser starta i
klass 1 och 2).
• Använd Trosa stadslopps bankgiro 488-8335.
OBS! Får du inte plats med alla uppgifter, e-posta dem till
pelle@trosastadslopp.se
Efteranmälan och direktanmälan
Efteranmälan sker mot förhöjd avgift fram till måndagen den 4 juni 2018.
Direktanmälan gäller från och med tisdagen den 5 juni 2018. Anmälan via Internet till
28/6 kl. 18.
Från och med måndagen den 18 juni 2018 kan du även anmäla dig direkt hos Team
Sportia Trosa (strax intill Trosa Torg) och från kl. 10 den 29 juni vid arrangörens nummerlappsutdelning och informationsdisk. Detta kan ske fram till ca en timme före start.
OBS! Vi kan inte ta emot anmälan via telefon!

För mer info – trosastadslopp.se!
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Klassindelning, banlängd, starttid och startavgift
Klass

Beskrivning och starttid			

1

Herrar, 8 900 m, tävling/motion, Startgrupp beräknad tid 10km
1: < 40 min (start 21.00), 2: 41-47 (21.02), 3: över 47 min (21.04)
Damer, 8 900 m, tävling/motion, Startgrupp beräknad tid 10km
1: < 46 min (start 21.00), 2: 47-54 ( 21.02), 3: över 54 min (21.04)
Pojkar 13-14 år, 2 300 m tävling, f. 2004-2005, start kl. 19.00

270 kr

320 kr

370 kr

270 kr

320 kr

370 kr

80 kr

100 kr

120 kr

F14
P12
F12
P10

Flickor 13-14 år, 2 300 m tävling, f. 2004-2005 start kl. 19.00
Pojkar 11-12 år, 2 300 m tävling, f. 2006-2007, start kl. 19.15
Flickor 11-12 år, 2 300 m tävling, f. 2006-2007, start kl. 19.15

80 kr
80 kr
80 kr

100 kr
100 kr
100 kr

120 kr
120 kr
120 kr

Pojkar 9-10 år, 700 m tävling, f. 2008-2009, start 18.30

80 kr

100 kr

120 kr

F10
5
6

Flickor 9-10 år, 700 m tävling, f. 2008-2009, start 18.30
Knattar 6-8 år, 700 m, pojkar/flickor f. 2010-2012, start kl. 18.35
Knyttar 0-5 år, 700 m, pojkar/flickor f. 2013 -2018 start kl. 18.40

80 kr
80 kr
80 kr

100 kr
100 kr
100 kr

120 kr
120 kr
120 kr

7

Stavgång Damer/Herrar, motion, 4 km, OBS! start kl. 19:45 OBS!

220 kr

250 kr

320 kr

8

Jogging Damer/Herrar, motion, 4 km, OBS! start kl. 19:40 OBS!

220 kr

250 kr 320 kr

2
P14

Vi lottar ut 2 höstresor till Portugal med
SpringtimeTravel till en (1) dam och
en (1) herre på 8 900m.
Prisutdelning på scenen!

Trosa

Hälsocentrum

MASSAGE
Före och efter loppet kan du få
en kort massage av massörer
från Trosa Hälsocenrum. De
finns i ett tält vid målområdet.

KLASSKAMPEN 2018! Vi vill att du
rör på dig! 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 till klassen.
Sponsorer:

Veteranerna (som sprungit alla år) är
anmälda och springer gratis!
Stockholm Rythm & Blues förflyttar sig
och spelar efter banan.
Samba Trumorkester med sambadansös underhåller på strategiska platser!

OBS! Du får springa GRATIS!
Anmäl gemensamt per klass
eller dig själv till info@tbok.se och
uppge namn, födelseår,
vilken skola och klass.
Kan det bli bättre?

”Weekendbil” från Skobes (ensam
bilsponsor av transporterna i Trosa
Stadslopp) till bästa dam- och herrlöpare på 8 900m från någon av Kommunerna Trosa, Gnesta, Nyköping
eller Oxelösund.

Huvud
sponsorer
Det är Favarent som bygger och
river scenen, målkorridoren och
startspeakertornet i Trosa Stadslopp
på fredagen den 29 juni!

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.

Välkomna hälsar Trosabygdens OK!

EDANÖBRON AVSTÄNGD
från 20:40 till sista löpare
passerat senast 21:40

För mer utförliga kartor samt banprofil hänvisar vi
till trosastadslopp.se

Trosa Stadslopp, c/o Jan-Åke Mahlin, Ringvägen 22, 610 72 Vagnhärad
Bankgiro 488-8335

Tranås • Flen • Högsby • Katrineholm • Kisa • Motala
Nyköping • Oskarshamn • Vetlanda • Vimmerby • Västervik

PRÖVA SKOBES
- DU OCKSÅ!
Dacia Duster

Nya Dacia Duster

Nya Renault CAPTUR
Renault KADJAR

N YA F O R D

FIESTA

www.skobes.se

NYKÖPING Gumsbackevägen 4
Telefon: 0155-752 29
Öppettider: Mån-fre 9-18, lör 10-15

NYA VOLVO V60

Trosa

Hälsocentrum
Yoga Studio Harmoni

Yogan ökar ditt fysiska och
psykiska välbefinnande och
med andningen i fokus blir
yogan som en meditation
i rörelse. Våra ledare är
välutbildade och har lång
erfarenhet.
Välkommen till vår vackra
studio där vi erbjuder yoga på alla nivåer från nybörjare till avancerade.
Marie Mauritzson, 0708-763937
info@studioharmonitrosa.se
www.studioharmonitrosa.se

Beröring & Balans

Beröring som massage skapar balans!
Det viktiga i en behandling
är dina behov. Du väljer om
massagen ska vara avslappnande eller mer djupgående med fokus på spända
punkter. Jag behandlar även
med medicinsk laser som
stimulerar på cellnivå och hjälper kroppen
att läka snabbare.
Monica Sällberg Seger, 070-587 34 04
monica.sallberg@hotmail.com

Trosa Massage & Friskvård

Massage mot muskelspänningar.
Avslappnande, smärtstillande, ökar blodcirkulationen i musklerna.
Jag erbjuder även Hot Stone
Massage med varma lavastenar, där värmen tränger
ner djupare i musklerna.
Personlig träning efter dina förutsättningar
i mitt minigym - för att komma igång eller
komma vidare.
Helene Kristiansson, 070-722 62 11
info@trosamassageofriskvard.se
www.trosamassageofriskvard.se

Do Fabulashes & Nails

Välkommen att färga och förlänga fransar
liksom att färga och forma
ögonbryn. Jag fixar också
dina naglar och du kan få
dem målade i en eller två
färger eller designade med
motiv.
Denize Onsberger,
0704-009 478
denize.onsberger@gmail.com

Trosa Hälsocentrum hittar du på övervåningen
i Gallerian i Trosaporten.
Elva företagare på ett ställe med ett gemensamt
mål – att ge dig största möjliga välbefinnande
och bidra till bästa möjliga hälsa.
Följ oss på Facebook!

Lindas Yogamassage

Yogamassage förbättrar cirkulationen,
stärker immunförsvaret,
motverkar rygg- och nackproblem, ischias, besvär
från skuldror, höfter, knän
och fotleder. Yogamassage
är en metod som är väldigt
avslappnande och motverkar
därför även stress och sömnproblem.
Linda Bingman 070-720 14 87
linda.tb@outlook.com

Uno Hälsa

Medicinsk hjälp – ett steg längre. Är du
trött eller utmattad, har du
smärtor eller diffusa, svårdiagnosticerade problem?
Känner du att du inte får
hjälp i den traditionella
vården? Mår du bra men vill
ta din hälsa till en ny nivå
och prestera bättre i arbetet och träning?
Genom informationsmedicin får du ett
bredare perspektiv på din hälsa, ser bakomloggande orsaker och får andra lösningar.
Uno Westerlund, 070-28 38 614
info@unohälsa.se
www.unohalsa.se

Time4Heart

Fibromassage för smärtlindring och avspänning. Den passar dig
som har fibromyalgi, utmattningssyndrom eller har behov av djupare avspänning.
Behandlingen utförs med lätt
beröring och anpassat tryck
på rygg, ben, fötter, armar,
händer och nacke.
Mia Eklund, 070-337 48 64
www.time4heart.nu

Gör dig frisk

Hos mig kan du få traditionell naprapati
liksom kinesiologi. Lär dig ta
hand om dig själv och andra
med enkla övningar som ger
balans
i kroppen. Jag behandlar
också allergier med en
metod utan mediciner.
Göran Florell, 0703-010 177
goran.florell@gmail.com

Världens Ände Friskvårdare

Hos mig får du klassisk svensk massage som
anpassas efter dina behov.
Du mår bra, musklerna
slappnar av, du återhämtar
dig fortare efter träning och
håller dig frisk, eftersom
immunförsvaret stärks. Men
framförallt - det är så himla
skönt! Du får en stund för dig själv. Kommer
bort från vardagens stress och anspänning.
Carina Gustafsson, 0705-510 750
carina@friskvardare.se
www.friskvardare.se

Salong Bellas

Hos mig kan du göra en spraytan av högsta
kvalitet som garanterar en
vacker färg utan skadliga soleller UV-strålar. Jag använder
naturliga och en ekologiska
produkter. Du kan också göra
en pedikyr, en fotvårdsbehandling eller få dina bryn
och fransar färgade och plockade. Jag gör
även vaxning av oönskat kroppshår.
Isabella Hernandez Bohlin, 0735-434 147
info@bellasbodyandface.se
www.bellasbodyandface.se

Massageterapeut
Katarina Tutturen

Massage gör spända muskler mjukare
och med avslappnade. Jag
arbetar utifrån dina behov
med behandlande massage,
klassisk helkroppsmassage,
käkledsbehandling liksom
sköna ansiktskurer.
Om du vill öka rörligheten i
ryggen och stärka bålen är pilatesträning
otroligt effektiv.
Katarina Tutturen, 0760-502 852
katarina.tutturen@gmail.com

”Vi finns på plats
och masserar på
stadsloppet!”

Trosa Hälsocentrum • Industrigatan 9A • 619 33 Trosa

Sommarens härliga stunder
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 källan, i aromarummet, i torr- och ång-bastun. Det ﬁnns en
meny av härliga spabehandlingar att boka. Här ﬁnns träningsrum, spalounge med bar samt en butik för kroppsvård och skönhet. Dagspa för dig som inte sover kvar.
Öppet hela sommaren!

Glad sommar och varmt välkommen!
önskar Andreas med personal

För härliga upplevelser
www.trosastadshotell.se

0156-170 70

Vinn 5000 kr
till klassen!
AllT du behöver göra är att springa
Trosa STaDSLOPP! OBS GRATIS!
klassen med flest deltagare i mål
Vinner! Vid lika antal gäller antal elever/klass.

Trosabygdens Orienterare

Trosabygdens Cyklister

Mer information kan du FÅ GENOM ATT
FRÅGA VIA info@tbok.se ELLER KONTAKTA
eVA LINDELL PÅ 070-269 55 50
SPONSOR FÖR :
Klass 7-8 Trosa STadshotell
Klass 4-5 TROTAB

Trosabygdens Skidåkare
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SJÄLVGÅENDE SKYLIFT
Dino 160 XT
BULTPISTOL
HYR ALLT TILL BYGGET AV OSS
Perfekti vid fasadmålning!
Hilti
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KOMBIHAMMARE
Hilti TE 30-A36

ÖPPETTIDER

Medlem i

0156 10141
REDSKAPSVÄGEN
1 TROSA
ÖPPETTIDER

MÅN-FRE 06:30-16:30

SAMARBE
SAMARBETS0156
10141
REDSKAPSVÄGEN 1 TROSA
SAMARBETSPARTNERS
0156
10141
PARTNERS
MÅN-FRE 06:30-16:30
Medlem i

PARTNERS

REDSKAPSVÄGEN 1 TROSA

Medlem i

SAMARBETSSAMARBETSPARTNERS
PARTNERS
SAMARBETSMedlem i

PARTNERS

SAMARBETSSAMARBETSPARTNERS
PARTNERS
HÖGTRYCKSTVÄTT
Kränzle 1152

ELVERK
GRÄVARE
Atlas Copco
QEP R8#
Byggställningar # Väderskydd
# Bodar
Wacker
ET18
Byggställningar
# Väderskydd
# Bodar #
Entreprenadmaskiner
# Byggmaskiner
OMRÖRARE
Entreprenadmaskiner # Byggmaskiner
Festool MNX1000

WWW.FAVARENT.SE

WWW.FAVARENT.SE
JORDBORR
Stihl BT121

PADDA/PACKMASKIN
CEMENTBLANDARE
LF 50
Atika Profil
145S
Byggställningar
# Väderskydd
# Bodar
#

Entreprenadmaskiner # Byggmaskiner

Byggställningar # Väderskydd # Bodar #
tällningar
#
Väderskydd
# Bodar
## #
Entreprenadmaskiner
Byggmaskiner
Byggställningar
# Väderskydd
# Bodar
Byggställningar
##WWW.FAVARENT.SE
Väderskydd
# Bodar

renadmaskiner
#Entreprenadmaskiner
Byggmaskiner
# Byggmaskiner
Byggställningar
##Väderskydd
# Bodar
Entreprenadmaskiner
Byggställningar
# Väderskydd
#
Bodar
##
SE
MÅNGA FLER
ALTERNATIV
PÅ Byggmaskiner
VÅR#
HEMSIDA
Byggställningar
#
Väderskydd
Bodar
#
Entreprenadmaskiner
# Byggmaskiner
Entreprenadmaskiner
# Byggmaskiner
Entreprenadmaskiner
# WWW.FAVARENT.SE
Byggmaskiner
WWW.FAVARENT.SE
WWW.FAVARENT.SE
WWW.FAVARENT.SE
WWW.FAVARENT.SE

WWW.FAVARENT.SE

WWW.FAVARENT.SE

FINESSA VARVET
Ditt varv i Trosa
- Premium Dealer
Båttillbehörsbutik • Vinterförvaring
Reparationer • Service • Båtförsäljning

Öppettider butik: vardagar 8-17, lördagar 10-13
ﬁnessa.se
0156-139 00
Västra Långgatan 2

Trosa Vandrarhem
Nära centrum

Öppet året runt!

Vandrarhemmet är beläget vid hamnen i Trosa, Västra Långagtan 2,
500m från Torget.

trosavandrarhem.se

070-561 21 42

GRATTIS NYA VOLVO XC40
ÅRETS BIL I EUROPA

MADE BY SWEDEN

VÄLKOMMEN AT T UPPLEVA EN VINNARE !
Årets bil är den mest prestigefyllda utmärkelsen i Europa. 58 journalister från 22 länder
provkör alla nya bilar och röstar fram årets bästa bil. För första gången någonsin vinner
en Volvo. Grattis nya Volvo XC40 – Made by Sweden. Välkommen till oss för att uppleva
och provköra en vinnare.
Prisexempel

Pris

Privatleasing

Inclusive Billån

Volvo XC40 T3 Edition, 156 hk, man

293 900:-

3 599:-/mån

3 249:-/mån

Volvo XC40 MY19: Förbr. l/100 km bl. körn: 4,8-7,2. CO2 g/km: 125-168 (T3 man m. A-klass däck–T5 AWD aut m. C-klass däck). Alla siffror är preliminära. Miljöklass Euro 6d-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. *Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån
leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisexempel 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 administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. 84 mån löptid, prisexempel beräknas på 20% kontant, ränta 4,45%
(eff. rta 4,54%). Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

NYKÖPING Gumsbackevägen 4
Telefon: 0155-752 29
Öppettider: Mån-fre 9-18, lör 10-15

YOUR GOALS
TROSA STADSLOPP!

PRONATIONSSTÖD

NEUTRAL

899:

899:

Neutral löparsko med GEL stötdämpning i häl och framfot. Mellansula i Super
SpEVA ger en mjukare rullning i frånskjutet. Herr- och Damstorlekar.

Pronationsskyddad löparsko med GEL stötdämpning i häl och framfot. Mellansula i Super SpEVA ger en mjukare rullning i frånskjutet. Herr- och Damstorle-

(1299:-)
ASICS GEL-PULSE 9

Pronering, supinering
eller neutral?

Hur fungerar
din fot
egentligen?
Våra fötter kan se väldigt olika ut.
Dock har alla fötter vissa saker gemensamt.
En fot innehåller 26 ben, 57 leder och 108
ledband. Dessutom innehåller foten ett stort
antal muskler som alla har till uppgift att
stabilisera upp hela kroppen.

Med reservation för slutförsäljning.
Erbjudandet gäller t.o.m. 23/4.

(1299:-)
ASICS GEL-PHOENIX 9

FUNKTIONSMATERIAL

99:

(149:-)
NORTH BEND ACTIVE TEE

Tränings t-shirt i fukttransporterande
och snabbtorkande funktionsmaterial.
Flatlocksömmar för bättre komfort.
Dam- och herrstorlekar.
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