Festlig sommarstämning!
Fredagen 26 juni 2009
All�d första
fredagen
e�er midsommar!

trosastadslopp.se
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Festlig sommarstämning!
Fredagen 26 juni 2009
Första fredagen e�er midsommar genomförs som vanligt Trosa Stadslopp – nu för
23:e året! I år blir det fredagen den 26 juni.
Under ﬂera år har Trosa Stadslopp blivit
framröstad som det ”bästa loppet” i Stockholm – Södermanlandsregionen.
Alla kan hi�a en klass a� delta i Trosa Stadslopp
– mo�onärer, elitlöpare, nybörjare, ungdomar och
små�ngar. Testa loppet du också och upplev sommarstämningen i Trosa denna helg. Genom Turistbyrån (Trosa Turism – trosa.com) kan du få �ps om
övriga händelser. Kom och upplev småstaden och
närheten �ll allt!

För �ärde året i rad uppträder
schlagerar�sten Magnus
Bäcklund och dessutom får vi
lyssna �ll stjärnviolinisten från
Rhapsody in Rock – Gen�lia
Pop. Kompar gör Thomas Ahrén
du Quercy and his band med några några av landets främsta instrumentalister. Dessutom uppträder
sånggruppen Midnight Singers. Självklart är det
fri� inträde!

Svenska kyrkan i Trosa har under en lång rad av år
arrangerat en ”midna�skonsert” i samband med
Stadsloppet och succén fortsä�er även i år med tradi�onsenlig konsert i Trosa stads kyrka kl. 22.30.

Tävlingsinforma�on

Inbjudan och PM

Klass 8 Jogging står framför klass 7 Stavgång vilka
har gemensam start framför scenen sam�digt som
Flickor/Pojkar 13-14 år startar vid Ö.Långgatan
kl. 19.30. Se vidare klassindelning och kartor för mer
informa�on.
Som vanligt har vi Chip-�dtagning för alla och
med fyra mellan�der på långa banan 8,9 km. Långa
banan är kontrollmä� av legi�merad förbundsmätare i oktober 2004. I år inför vi en max�d på 40 minuter �ll varvning för a� få fortsä�a. De löpare som
beräknar en slu�d på långa banan (8,9 km) över 70
minuter, kan istället välja klass Jogging 4 km.
Friskis och Sve�s Trosa står för uppvärmningen
inför starterna. Hoppis och Sku�s för klass 5 och 6.
Det är Trosabygdens Orienteringsklubb som arrangerar Trosa stadslopp och hälsar just dig välkommen!

Tack �ll våra huvudsponsorer!

Gra�sbuss �ll Södertälje och Stockholm
Trosa Stadslopp erbjuder gra�sbuss på fredagsna�en, från vändplan vid nedre hamnområdet,
kl. 24.00 och 01.00 �ll Stockholm Cityterminal
(via Lovisinsgatan i Södertälje).
Kommer du inte med eget färdmedel �ll Trosa kan du ��a in på resplus.se eller lanstraﬁken.
se eller kontakta: Länstraﬁkens Traﬁkupplysning,
�n 020-22 40 00, SJ informa�on och platsbokning, �n 0771-75 75 75.

Midna�skonsert med fri� inträde

Trosa Stadslopp titta in på vår hemsida www.trosastadslopp.se
alt.
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låtar från vis-, rock-, musikal- och gospelrepertoaren.
inträde.
OBS! FrittKlassindelning,

Vill du ha inbjudan hemskickad eller mer informa�on om Trosa Stadslopp ��a in på vår hemsida
trosastadslopp.se eller kontakta tävlingsledare Pelle
Bång, pellebang@telia.com alt.070-6062023.
Från maj svarar även Trosa Turism för informa�on
om stadsloppet, som du når du via trosa.com,
�n 0156- 522 22, fax 0156-522 23
eller via turism@trosa.com
Löpar-PM kommer i Östra
Sörmlands Postens sommarbilaga en vecka före loppet.
Löpar-PM skickas inte ut �ll
övriga anmälda men kommer
a� ﬁnnas a� få i anslutning �ll
direktanmälan och vid nummerlappsutdelningen.

För mer info – trosastadslopp.se!

TROSA

Anmälan senast 1 juni

Anmälan sker via vår hemsida trosastadslopp.se. Där
kan du anmäla dig själv och/eller ﬂera samt välja
mellan kortbetalning direkt eller direktbetalning via
din bank. I år bifogar vi INTE något förtryckt inbetalningskort. Anmälan är gil�g först då du betalt in
startavgi�en �ll Trosa Stadslopp.
Senaste ordinarie anmälningsdag är måndagen
den 1 juni 2009. Har du inte möjlighet a�
anmäla dig via vår hemsida ange då tydligt alla
uppgi�er om löparen:
• Namn, klubb/förening/ort, födelseår, klass,
fullständig adress och e-postadress.
• Bästa �d på 10 km eller �d i Trosa Stadslopp
(gäller endast de som avser starta i klass 1/2).
• Notera också om du deltagit i alla 22 stadslopp.
Får du inte plats med alla uppgi�er – e-posta
dem �ll pellebang@telia.com.

E�eranmälan och direktanmälan

E�eranmälan sker mot förhöjd avgi� fram �ll måndagen den 15 juni 2009. Direktanmälan gäller från
och med �sdagen den 16 juni 2009. Anmälan via
Internet �ll ca 24/6 – se senare informa�on på
trosastadslopp.se. Från och med måndagen den 22
juni 2009 kan du även anmäla dig direkt hos Team
Spor�a Trosa (strax in�ll Trosa Torg).
De�a kan ske fram �ll en
�mme före
start.
Obs! Vi tar
inte emot
några anmälningar
via telefon.

Välkomna hälsar Trosabygdens OK!
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PORTO BETALT

Nummerlappsutdelning
från 27/6
Nummerlappsutdelning
från 27/6

trosastadslopp.se

Meddelande kan inte lämnas på denna sida.

Kartor & bansträckning

TROSA
Direktanmälan
från 23/6-27/6

Här in�ll hi�ar ni aktuella bansträckningar för Trosa
Stadslopp. För mer u�örliga kartor samt banproﬁl
hänvisar vi �ll vår hemsida, trosastadslopp.se.

TROSA
Direktanmälan
från 23/6-27/6

Avs: Trosa Stadslopp, Box 118, 619 21 Trosa

