
Anmälan Vi erbjuder i första hand Internetanmälan via formulär med kort och 

bankgirobetalning (instruktioner och information se www.trosastadslopp.se). 

Anmälan sker genom inbetalning av startavgiften till Trosa Stadslopp Plusgiro 51 11 92-7. 

Anmälan är giltig först då du betalt in startavgiften till Trosa Stadslopp på plusgiro. 

Senaste ordinarie anmälningsdag är måndagen den 2 juni 2008.  

Anmäler du dig inte via formulär eller bifogade inbetalningskort ange då tydligt alla 

uppgifter om löparen enligt det bifogade inbetalningskortet. Får du inte plats med alla 

uppgifter ”e-posta” uppgifterna till pellebang@telia.com eller pelle@trosastadslopp.se 

-  Fyll i bifogat inbetalningskort (följer med om du fått inbjudan hemskickad i postlådan) 

– Uppgifterna måste även anges om betalning sker på annat sätt.  

– Din klass hittar du i nedanstående tablå. Markera även om du deltagit i alla 21 stadslopp. 

– Bästa tid på 10 km eller tid i Trosa Stadslopp gäller endast de som avser starta i klass 1/2. 

 

Efteranmälan även Internetanmälan via formulär på www.trosastadslopp.se 

Efteranmälan sker via Plusgiro 51 11 92-7 Trosa Stadslopp mot förhöjd avgift fram till 

måndagen den 16 juni 2008. 
 

Direktanmälan gäller f o m tisdagen den 17 juni 2008. Anmälan via Internet till ca 25/6  

- se senare information på www.trosastadslopp.se - Från och med måndagen den 23 juni 

2008 kan du även anmäla dig direkt hos Team Sportia Trosa (strax intill Trosa torg). 

Detta kan ske fram till en timme före start. Obs! Inga anmälningar via telefon. 

1 Herrar, 8 900 m, tävling och motion, 1:a start kl. 21.00  220 kr  270 kr  320 kr  

2 Damer, 8 900 m, tävling och motion, 1:a start kl. 21.00  220 kr  270 kr  320 kr  

P14  Pojkar 13-14 år, 2 300 m, f. 1994-1995, start kl. 19.30  60 kr  75 kr  100 kr 

F14  Flickor 13-14 år, 2 300 m, f. 1994-1995, start kl. 19.30  60 kr  75 kr  100 kr 

P12  Pojkar 11-12 år, 2 300 m, f. 1996-1997, start kl. 19.35  60 kr  75 kr  100 kr 

F12 Flickor 11-12 år, 2 300 m, f. 1996-1997, start kl. 19.35  60 kr  75 kr  100 kr 

5 Knattar 7-10 år, 700 m, pojkar o. flickor födda 1998-2001, start kl. 19.00  60 kr  75 kr  100 kr 

6  Knyttar 0-6 år, 700 m, pojkar och flickor födda 2002 — , start kl. 19.05 60 kr  75 kr  100 kr 

7 Stavgång Damer/Herrar, motion, 4 km, start kl. 19.30 150 kr 200 kr 250 kr 

8 Jogging Damer/Herrar, motion, 4 km, start kl. 19.30  150 kr 200 kr 250 kr 

Se även vår hemsida - www.trosastadslopp.se - där mer information om loppet finns  

Klassindelning, banlängd, starttid 
och startavgift  
Klass  

Ord. 
Anm. 

Senast 
08-06-02   

Efter. 
Anm. 

Senast 
08-06-16 

Direkt 
Anm. 

Senast 
08-06-27               


