
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkering, ombyte och dusch   
Damer och Herrar byter om i Tomtaklinthallen, 300 meter från 
stora parkeringen (gräsplanen mittemot Camfil). Följ snitsel 
I-LACK till omklädning/dusch i Tomtaklinthallen.  
Vid Tomtaklinthallen finns också parkering. 
  
Samling och nummerlappsutdelning 
Parkera bilen på anvisad P-plats. Följ sedan rödvit snitsel till 
Team Sportia Trosa, vid torget i centrum.  
Där kan du hämta nummerlappen från kl. 10.00 26/6.  
I anslutning till nummerlappsutlämningen finns en 
informationsdisk där man kan ställa frågor som rör hela 
arrangemanget. 
 
Avstånd   
Avståndet från P-platsen vid infarten till Trosa (mitt emot 
Camfil) till själva start- och målområdet är ca 600 meter.   
 
Toaletter   
Toaletter finns vid Tomtaklinthallen (ombyte och dusch).  
6 Baja-Major finns i anslutning till uppsamlingsfållan bakom 
målet.   
 
Överdragskläder 
Överdragskläder kan läggas i medhavd plastpåse innanför det 
avsnitslade målområdet (efter målgången). 
Arrangören frånsäger sig allt ansvar för överdragskläderna. 
 
Värdesaker  
Värdesaksinlämningen ligger i anslutning till  nummerlapps- 
utdelningen. Du får tillbaka värdesakerna efter loppet mot 
uppvisande av nummerlapp. OBS! Vi tar endast emot mindre 
saker såsom plånböcker, nycklar, mobiltelefoner etc. 
 
Banlängd   
Klass 1 & 2 springer 8 900 meter - officiell mätning av 
Förbundsmätare Hans Wiktorsson (okt. 2004). Kilometerskyltar 
finns uppsatta efter den långa banan. Se kartskiss över banans 
sträckning. Underlaget på den långa banan och 4 km är i 
huvudsak asfalt, cirka 600 meter grusad gång och cykelväg 
samt några kortare sträckor gatsten.   
Ungdomsbanan är 2 300 meter och går på enbart asfalt och 
gatsten likaså Knatte/Knytte-banan som är 700 meter.  
 
Sjukvårdstjänst   
I anslutning till målet finns sjukvårdspersonal från Röda Korset. 
Vi uppmanar föräldrar till de yngsta barnen i loppet för knyttar 
och knattar att se till att dessa deltagare inte ställer upp i det 
främsta startledet. I starthetsen är det alltid lite lugnare bak 
och risken för knuffar och fall blir därmed mindre.   
 
Nummerlappen och sko chipet   
På baksidan av nummerlappen är ett kuvert fasthäftat med 
chip, fästtrådar och instruktion. Sätt fast chipet på ena skon 
genom att trä fästtrådarna under skosnöret, igenom hålen på 
chipet och därefter vrida fast trådarna i ändarna. 
 
Klassindelning, nummerlappsfärg och starttid  
1 Herrar, tävling och motion, alla åldrar, 8 900 m, se nedan 
2 Damer, tävling och motion, alla åldrar, 8 900 m, se nedan  
P12 Pojkar, gul, födda 1997- 1998, 2 300 m start 19.35 
F12 Flickor, gul, födda 1997 - 1998, 2 300 m start 19.35 
F14 Flickor, vit, födda 1995 - 1996, 2 300 m start 19.30 
F14 Pojkar, vit, födda 1995 - 1996, 2 300 m start 19.30 
5 Knattar, vit, pojkar/flickor, f. 1999-2002, 700 m start 19.00 
6 Knyttar, gul, pojkar/flickor, födda 2003-, 700 m start 19.05  
7 Stavgång, blå, motion herrar o. damer 4 km start 19.30 
8 Jogging, blå, motion herrar o. damer 4 km start 19.30 
 

Spurtpris   
Team Sportia Trosa har satt upp ett särskilt spurtpris i årets 
tävling. Detta pris tillfaller den löpare som kommer först till 
spurtmålet, beläget efter ca 4,8 km, precis före varvningen 
över Trosa Torg där gatstensbeläggningen börjar.  
 
I år ”drar funktionär repet” vid varvning (4,8 km) efter 40 
min! Beräknar du en tid på den långa banan på över 40 min 
fram till varvning (efter ca 4,8 km)? Välj då hellre Jogging 4 km. 
 
Starten för alla klasser är på Östra Långgatan vid Nybygget 
Ölstugan utom för Stavgång och Jogging som startar framför 
scenen vid Trosa Torg och med riktning mot Trosa stadshotell, 
alltså på den sista delen av långa banan. 
Joggarna står framför Stavgångarna 
Klass 5 Knattar startar kl. 19.00, Klass 6 Knyttar kl. 19.05, 
Klass F14/P14 och Klass 7 och 8 kl. 19.30, Klass F12/P12 
19.35 . Klass 1 Herrar och Klass 2 Damer 1: a start 21.00 
se nedan startgrupp 1, 2 och 3:e . 
 
För den långa banans löpare (Klass 1 & 2) organiseras starten i 
tre olika startgrupper. Tydliga banderoller över gatan och 
anvisningar från startfunktionärerna hjälper löparna tillrätta.  
Startgrupp 1, vita nummerlappar, startar kl. 21.00.   
Startgrupp 2, gula nummerlappar, startar kl. 21.02.   
Startgrupp 3, röda nummerlappar, startar kl. 21.04.   
 
Vätskekontroll   
Efter ca 5,3 km på grusvägen nära Västra Hamnplan finns en 
vätskekontroll. För Stavgång och Jogging finns en efter 3 km. 
 
Målet   
Tiden tas när löparen passerar mållinjen via antennmattor 
och chip på skon. Likaså när löparen passerar mellantids- 
passagerna. Funktionär hjälper till att ta bort Chipet. 
 
Priser och medaljen   
Alla som fullföljer loppet får medalj med gult/blått band. Årets 
motiv är Trosa kvarn - Trosas nya kulturhus. Knattar, Knyttar 
ungdomar får var sin ros samt uppmuntringspriser. Bland 
samtliga löpare på långa banan och 4 km lottar vi även ut ett 
antal mathinkar. Denna utlottning sker i samband med 
målgång. De främsta får slutligen även särskilda hederspriser.  
Stavgång, Jogging och Knattar/Knyttar har ingen 
tävlingsmässig prisutdelning på scenen. 
 
Direktanmälan sker från och med tisdag 16 juni och fram till 
en timme före respektive lopps start. Direktanmälan kan du 
även göra direkt f o m 22 juni hos Team Sportia Trosa belägen 
vid torget.  
 

Klasser                                  Direktanmälningsavgift      
1 och 2 Herrar/Damer  8 900 m         320 kr  
P12/F12 och P14/F14 2 300 m         100 kr   
5 och 6 Knattar/Knyttar 700 m         100 kr   
7 och 8  Stavgång/Jogging 4 km        250 kr 
 
Resultatgivning   
Preliminära resultat anslås på särskild tavla vid Team Sportia 
Trosa i Trosa centrum. Hela Resultatlistan (preliminär) 
presenteras i lördagsnumret av Södermanlands Nyheter 27 
juni. Resultaten finns även på stadsloppets hemsida  
http://www.trosastadslopp.se där också mellantiderna för 
8 900 m löparna kommer att presenteras. 
Dessutom gör vi en resultatlista i åldersgrupper efter loppet -
ange födelseår vid anmälan! 
 
Bilder från loppet läggs ut under tidiga natten 
på http://www.trosastadslopp.se/tsl2009.html med länkar. 
 

Gratisbuss med två avgångar till Stockholm via Lovisinsgatan i 
Södertälje, avgår från busshållplats vid vändhållplats, nedre 
hamnen kl. 24.00 och 01.00.  
 

Adress till arrangör och information 
Trosa Stadslopp, Box 118, 619 23 Trosa. Plusgiro 51 11 92-7  
pelle@trosastadslopp.se   http://www.trosastadslopp.se/ 
- Tävlingsledare Per-Erik “Pelle“ Bång 070-606 2023 
pellebang@telia.com 
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