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Det finns många tjusningar med Trosa 
Stadslopp. Ett väsentligt inslag i bland-
ningen
av elit, tävlingslöpare och löpglada motio-
närer 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 genom åren och har de senaste
åren ökat i antal anmälda och lockar nu 
över 2000 deltagare.

Positiva upplevelser
Banans sträckning genom det sommarfagra 
Trosa, närheten till vattnet, all publik samt
tätheten i loppet förstärker de positiva upp-
levelserna runt Trosa Stadslopp.

Midnattskonsert med 
fritt inträde 

Traditionell Midnattskonsert i Trosa stads 
kyrka 22.30. 
Thomas Ahrén du Quercy and his band, 
schlagerstjärnan Magnus Bäcklund och 
midnight singers. Klassiska rockpär-
lor blandas med pop, schlager och gos-

10.00 Nummerlappsutdelningen/Direktanmälan vid Team Sportia öppnar 
14.00 Pastaparty öppnar vid ICA Trossen. Åk med Blå Tåget (Pastatåget)
16.30 Bilparkeringen på gräsytan mittemot Camfil öppnar
17.30 Musik med Discjockey från scenen 
18.20 Gympa för Pojkar/Flickor 9-10 år, Knattar och Knyttar med Friskis & Svettis Tro- 
 sa, haren och nallebjörn
18.30 Start för PF10, flickor/pojkar 9-10 år, 700 m tävling 
18.33 Målgång för PF10  flickor/pojkar 9-10 år 
18.35 Start för Knattar, flickor/pojkar 6-8 år, 700 m utan officiell tid
18.40 Start för Knyttar, flickor/pojkar 0-5 år, 700 m utan officiell tid
18.45 Målgång för Knattar och  Knyttar
18.50 Gympa för deltagarna i ungdomsloppet, pojkar och flickor 13-14 år 
19.00 Start på Östra Långgatan för ungdomar F14/P14.
19.08 Målgång för ungdomar PF13-14 år, sista ca 19.15
19.05 Gympa för deltagarna i ungdomsloppet, pojkar och flickor 11-12 år 
19.15 Start på Östra Långgatan för ungdomar F12/P12 
19.23 Målgång för ungdomar PF11-12 år, sista ca 19.30
19.30 Gympa för deltagarna i Stavgång/Jogging 4 km
19.40 Start framför scenen mot stadshotellet för Stavgång/Jogging 4 km. 
 Joggare längst fram
19.45 Prisutdelning för  F10, P10, F14, P14, F12, P12, från scenen
19.55 Ca tid för 1:a Joggaren 4 km i mål(sista ca 20.20)
20.00 Ca tid för 1:a Stavgångaren 4 km i mål(sista ca 20.25)
20.15 Veteranerna, Fotografering snabb presentation.
20.25 Kröning (Lions) av Mamsell Trosa Linnea Värehag, Team ROSA SK
20.40 ”Jonas Minnes stipendium” delas ut till stipendiaten Göran Norén, därefter 
 välgångshälsning 
20.50 Friskis & Svettis - Gympa för deltagarna och publiken
21.00 Start för Trosa Stadslopp 8 900 m
21.26 Segraren i mål 
22.00 Prisutdelning för de främsta i 8 900 m loppet
22.30 Traditionell Midnattskonsert. Thomas Ahrén du Quercy and his band, schlager- 
 stjärnan Magnus Bäcklund och midnight singers. Klassiska rockpärlor blandas 
 med pop, schlager och gospel. Konserten omfattar också en hyllning till den nyli- 
 gen bortgångne blueslegenden Gary Moore. Fritt Inträde! Kom i tid! 
00.30 Nattbussen mot Stockholm Cityterminalen via Södertälje Lovisinsgatan avgår från  
 vändhållplatsen vid Trosa hamn. Först och främst ska löparna ges plats. 
 Visa nummerlappen. 

Tävlingsledare
Per-Erik 

”Pelle”  Bång

”Nattöppet”
Information – Löpar-PM

Fredagen den 1 juli
i samband med Trosa stadslopp

Traditioner är till för att föras vidare. Nu drar Trosa Stadslopp igång för 
25:e året. ALLTSÅ 25-ÅRSJUBILEUM I ÅR! Längre ned här under ”Det ska 
vi fira” kan du läsa vad vi erbjuder för jubileumsnyheter och aktiviteter.
En sedvanlig folkfest - eller mera rätt, Trosa kommuns största folk-
fest - kryddad med elitresultat. Trosa Stadslopp är en traditionell som-
marföreteelse 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 det bästa loppen i Sverige, i topp före Stockholm 
Marathon, Lidingöloppet, Midnattsloppet m.fl.  Nu senast 2010. Har Du inte 
sprungit Trosa Stadslopp tidigare är det nu dags.

pel. Konserten omfattar också en hyllning 
till den nyligen bortgångne blueslegenden 
Gary Moore Fritt Inträde. Kom i tid! 

 Arrangören tackar
Arrangören Trosabygdens Orienterings-
klubb vill tacka huvudsponsorer, samar-
betspartner
och övriga sponsorer som bidrar till att göra  
tävlingen möjlig att genomföra.
Det gäller även Trosa köpmän, flera av de 
stora och små företagen i bygden, Hotell
och restauranger, polisens jobb m.fl. 
Vi inkluderar även de ca 120 ideellt arbe-
tande funktionärerna, löparna och publiken 
i detta tack.  Tävlingsledare Per-Erik ”Pel-
le” Bång

PROGRAM 
fredag 1 juli 2011

NYHETER - Förbättringar för löparna
För att förbättra för alla kommer vi att starta redan kl 18:20 med uppvärmning. Därefter 
kl 18:30 kommer vi att starta med en ny tävlingsklass - Pojkar och Flickor 9-10 år(PF10) 
som springer 700 m. Vi har alltså delat upp de tidigare Knattar och Knyttar i tre grupper. 
Nu åldersförändras Knattar till 6-8 år och Knyttar till 0-5 år. 

Pojkar och flickor 13 -14 år startar kl. 19:00, pojkar och flickor 11-12 år kommer att star-
ta 19:15. Jogging och Stavgång kl. 19:40. Det kommer troligen bli bättre med separata 
målgångar tidsmässigt och att speciellt de första slipper blandas med Stavgång -Jogging 
samt att 11-12 år inte hinner ifatt 13–14-åringarna.

Stavgång och Jogging startar kl. 19:40 i år

Jubileumsaktiviteter - 
Det ska vi fira… 
 
•	 SMS	med	ditt	resultat	när	du	passerar	mållinjen.	Det	går	även	att	betala	via	SMS	på		
 plats, 15: -
•	 Jubileums	T-shirt	för	150:	-
•	 	Videosnuttar	från	målgången.
•	 	Skriv	ut	ett	diplom	med	ditt	namn	och	sluttid,	i	lugn	och	ro	hemma	efter	tävlingen.
•	 	Större	jubileumsmedalj	med	gult/blått	band.	
•	 	För	7:e	året	är	det	ingen	höjning	av	anmälningsavgiften!
•	 	”Bästa	klädsel”	i	”Best	in	SHOW”	bland	herrar	och	damer	på	8	900	m
•	 Alla	veteraner(sprungit	alla	år)	springer	gratis	i	år!
•	 Fyller	du	25	år	i	år	anmäler	du	dig	för	25	kr.
•	 Musikunderhållning
•	 Rikligt	med	priser
•	 	2	höstresor	till	Portugal	med	Springtimme Travel lottas ut!
•	 	Alla	veteraner(sprungit	alla	år)	springer	gratis	
•	 Pastaparty	vid	ICA	Trossen	i	god	tid	innan	start.	Åk	med	det	Blå	Tåget	för	dagen	”Pas	
 ta Tåget” i Trosa! Kl 14-17
•	 KLASSKAMPEN	-vinn.	5000	kr	till	klassen	bara	genom	att	springa	Trosa	Stadslopp!		
 Detta gäller endast er elever som går i 4:an-5:an och 7:an-8:an på en skola liggande  
 i Trosa kommun. Skicka ett mejl till linneanord@hotmail.se och skriv namn, ålder,  
 klass och vilken skola ni går i. Den klass som har mest antal deltagande vinner 5000  
 kr till klassen. och skriver namn, ålder, klass och vilken skola ni går på.
 Se mer på hemsidan www.trosastadslopp.se

Missa inte nästa års Trosa Stadslopp
Fredagen den 29 juni 2012!
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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).

Nyhet i år OBS! I år inför vi ett engångs-
chip för alla klasser förutom herrar och da-
mer 8 900 m.
Chipet behöver INTE plockas av efter mål-
gång. Beskrivning kommer att finnas 
bakpå nummerlappen eller bifogad. Se in-
formation här nedan eller på www.tro-
sastadslopp.se
Vi hoppas att det ska förenkla målgången 
speciellt för de yngre.

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!

Gäller endast 8900 m
Du fäster chipet på din ena sko i tre steg 
Steg 1 - Trä banden under skosnörena.
Steg 2 - Trä på skochipet på banden.
Steg 3 - Säkra chipet genom att snurra ihop 
banden.
Efter målgång lite längre fram i fållan ska 
chipet plockas bort från din löparsko och 
lämnas till funktionär.
Funktionärer hjälper dig att ta bort chipet 
från din sko - du behöver bara följa
funktionärernas instruktioner.  Ej returnerat 
chip debiteras med 100: -
Mellantiderna kommer att offentliggöras 
lite senare än sluttiden.

Maxtid till varvning
Vi har en maxtid på 40 minuter till varv-
ning på långa banan för att få fortsätta. Re-
pet dras därefter.

Stavgång och jogging 4 km
Stavgång klass 7 och Jogging klass 8 har 
gemensam start, kl. 19.40 framför scenen
OBS! Jogging står framför Stavgångarna!
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-
rer att 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 infar-
ten till Trosa. Parkering kan endast ske på 
anvisade platser. Frivillig parkeringsav-
gift som går till ungdomsverksamheten 
i Trosabygdens OK.

PM FÖR LÖPARNA
Samling och 

nummerlappsutdelning
Parkera bilen på anvisad P-plats.  Frivillig 
parkeringsavgift som går till ungdoms-
verksamheten i Trosabygdens OK!
Följ rödvit snitsel märkt Team Sportia till 
sportaffären, Team Sportia Trosa, vid tor-
get i centrum. Där sker nummerlappsutdel-
ningen. Nummerlapparna kan hämtas på 
tävlingsdagen från kl. 10.00.

Beställd T-shirt 
T-shirt kan hämtas vid nummerlappsutdel-

ningen från kl. 10.00. 
 

Informationsdisk
I anslutning till nummerlappsutlämning-
en Finns en informationsdisk där man kan 
ställa frågor som rör hela arrangemanget.

Ombyte och dusch OBS! Ny 
plats!

Följ rödvit snitsel märkt I-LACK från par-
keringen mittemot Camfil Farr för att lätta-
re 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 Farr) 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 omklädnings-
lokalerna.
Toaletter modell Baja-Maja finns också di-
rekt i anslutning till uppsamlingsfållan bak-
om målet.

Överdragskläder
Överdragskläder kan läggas i medhavd 
plastpåse innanför det avsnitslade målom-
rådet (efter målgången) på markerad plats.
Arrangören frånsäger sig allt ansvar för 
överdragskläderna. 

Värdesaker
Lämna inga värdesaker i omklädningsrum-
men!
Lämna dem till värdesaksinlämningen 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 2300 m och PF10- 
Knatte- och Knytte-banan 700 m. 
Banorna går på asfalt och en liten bit gat-
sten.

 
Sjukvårdstjänst med akutvård
I anslutning till målet finns sjukvårdsper-
sonal från Röda Korset.
Personal med ”hjärtstartare” kommer att 
finnas med ambulerande transport.
Ambulans kommer att finnas i området om 
den inte är under ”utryckning”. 
Om du upptäcker ngn som är i behov av 
akut sjukvårdshjälp ring 112.  
Meddela därefter närmaste funktionär eller 
tävlingsledare Pelle Bång 070-606  20 23

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 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. 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 2
juli från kl. 10, vid Team Sportia Trosa. 

Klassindelning, start
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
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
P14. Pojkar, födda 1997-1998, 13-14 år, 
 2 300 m start kl. 19.00
F14. Flickor, födda 1997 - 1998, 13-14 år, 
 2 300 m start kl. 19.00
P12. Pojkar, födda 1999 - 2000, 11-12 år, 
 2 300 m start kl. 19.15
F12. Flickor, födda 1999 - 2000, 11-12 år, 
 2 300 m start kl. 19.15
F10. Flickor, födda 2000-2001, 9- 10 år,  
 tävling 700 m start kl. 18.30 
P10. Pojkar, födda 2000-2001, 9- 10 år,  
 tävling 700 m start kl. 18.30 
5. Knattar, pojkar och flickor, 6-8 år, 
 födda 2003–2005, 700 m, start kl.18.35  
 - ingen tidtagning
6. Knyttar, pojkar och flickor, födda 2006  
 och senare, 0-5 år, 700 m, 
 start kl. 18.40 - ingen tidtagning
7. Stavgång, herrar och damer motion alla  
 åldrar, start kl. 19.40
8. Jogging, herrar och damer motion alla  
 åldrar, start kl. 19.40



Spurtpris från  
Team Sportia Trosa

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

Uppvärmning
Friskis & Svettis Trosa leder uppvärm-
ningen vid startplatsen. Uppvärmningen 
startar
ca 10 minuter innan varje start och pågår i 
ca 8 minuter. Ungdomarna, Stavgång
och Jogging har gemensam uppvärmning, 
Knattar och Knyttar likaså fast med Hop-
pis& Skuttis. 

Starten
Starten sker för alla klasser vid området 
”Ölstugan” på Östra Långgatan förutom 
klass 7 Stavgång och klass 8 Jogging, som 
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 löpar-
na 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, 
startar kl. 21.04.
Byte av startgrupp går normalt inte. Det 
betyder att löparna måste starta i den 
grupp man tilldelas. Startfunktionärerna 
kommer konsekvent att hänvisa löparna 
till den grupp man enligt nummerlappen 
tillhör.
Skulle ändå löpare vilja byta startgrupp 
måste detta sanktioneras av tävlingsleda-
ren senast dagen före tävlingen.

Vätskekontroll
Efter ca 5,3 km vid grusvägen efter Västra 
Hamnplan kommer en särskild vätskekon-
troll att vara placerad.
För Stavgång och Jogging finns en vätske-
kontroll vid ca 3 km strax utanför Folkets 
Hus.

Målet
Tiden tas automatiskt då löparen med chi-
pet på skon passerar mållinjen.
Håll din plats i fållan efter mållinjen hela 
vägen genom målet. Längre fram i målfål-
lan kommer chipet att plockas bort från din 
sko.
OBS! I år har alla klasser förutom 8 900 m 
ett engångschip på skon som 
inte behöver inte plockas efter målgång 
och lämnas tillbaks.
Vi hoppas att det kommer att underlätta för 
framförallt de yngre efter målgång…
Se utförligare instruktioner under “tidtag-
ningssystem”.

Resultatgivning
– Preliminära resultat anslås på särskild 
tavla vid Team Sportia Trosa i Trosa cen-
trum.
– Hela Resultatlistan (preliminär) presente-
ras i lördagsnumret av Södermanlands Ny-
heter.
– Resultaten finns även på stadsloppets 
hemsida http://www.trosastadslopp.se
På hemsidan kommer även mellantider för 
långa banan 8,9 km att finnas.
Senare finns även en resultatlista med av-
seende på olika åldersklasser.

Plaketter och fina priser 
Alla som fullföljer loppet erhåller den för 
varje år särskilt skapade plaketten för Tro-
sa Stadslopp. I år är det ICA Trossen med 
Uno och Bibbi Steiner som pryder, den i år 
större, jubileumsmedaljen.
Vid målet får alla som fullföljt också ba-
nan, vatten, festis eller saft.
Knattar och Knyttar samt ungdomar får, ut-
över medalj, banan och vätska också var
sin ros.
Även i år kommer det bland Knyttar,  Knat-
tar och PF10 att delas ut överraskningssa-

ker.
Bland löparna på långa banan och på 4 km 
lottas det ut mathinkar och diverse andra
priser som fås direkt 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

Två resor till  
Portugal lottas ut!

Bara genom att deltaga i årets upplaga av 
Trosa stadslopp så kan du vinna en höstre-
sa till Springtime Travels Training camp i 
Portugal.

Bland deltagarna kommer på den långa 
banan kommer det att lottas ut två höst-
resor till Portugal. Det är inte vilka resor 
som helst. Det är till Springtimme Travels 
Training Camp. 
– Värt är att notera att det inte är några elit-
läger. De är tänkta för vem som helst.
Men eftersom det är olika personligheter 
som är ledare olika veckor så kan man räk-
na med ganska olika upplägg.  Den som är 
intresserad kan gå in på vår hemsida www.
springtime.se säger Springtimme Travels 
representant Patrik Yderberg.

Är du inte anmäld men 
ändå vill delta?

Sista ordinarie anmälningstid gick ut 30 
maj och efteranmälan den 13 juni.
Nu gäller Direktanmälan från och med tis-
dag 14 juni och fram till en timme före res-
pektive lopps start. Direktanmälan kan du 
göra via hemsidan till någon dag innan den 
1 juli
Du kan även från den 20 juni anmäla 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
Klass 1 Herrar 8,9 km 320 kr
Klass 2 Damer 8,9 km 320 kr
Klass F10 Flickor 9-10 år 100 kr
Klass P10 Pojkar 9-10 år 100 kr
Klass P12 Pojkar 11-12 år 100 kr
Klass F12 Flickor 11-12 år 100 kr 
Klass P14 Pojkar 13-14 år 100 kr
Klass F14 Flickor 13-14 år 100 kr
Klass 5 Knyttar 0-5 år 100 kr
Klass 6 Knattar 6-8 år 100 kr
Klass 7 Stavgång 4 km 250 kr
Klass 8 Jogging 4 km 250 kr

Upplysningar
Trosa Turism se öppettider:
www.trosa.com/info.html
Box 76, 619 22 Trosa
Rådhuset, Torget
Tfn +46(0) 156 522 22
Fax +46(0) 156 522 23
E-post: turism@trosa.com
Hemsida www.trosa.com.

Restaurangernas öppettider kan ses på:
trosastadslopp.se och trosa.com

Arrangörsadress
Trosa Stadslopp
Box 118, 619 23 Trosa.
Bankgiro 488-8335

Kontakt Trosa Stadslopp
Tävlingsledare Per-Erik ”Pelle”  Bång
070-606 20 23
pellebang@telia.com  alt.
pelle@trosastadslopp.se
Hemsida www.trosastadslopp.se
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All övrig info om 
Stadsloppet

hittar du på www.
trosastadslopp.se
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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 kom-
mer att vara avstängda - Respektera funk-
tionärernas anvisningar!
Arrangörerna har rätt att stänga av biltra-
fiken i Trosas innerstad från kl. 14.00 täv-
lingsdagen och så länge tävlingarna pågår. 

OBS! Det kommer att vara svårt att parkera 
i närheten av centrala Trosa.
Planera dina inköp på bl a Systemet i god 
tid då första start redan går kl 18:30 och 
förberedelser behöver göras i god tid av ar-
rangörerna. 
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. 
Hoppas att alla har förståelse för dessa åt-
gärder i trafiken!

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 stängt från 
busstrafik från kl. 17.00 och fram till mid-
natt.
Busstrafiken kommer då att läggas om på 
så sätt att vändhållplats blir på Stensunsds-
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 Lovisinsgatan i Södertälje).
Det kommer troligen att bli ett stopp i Vagn-
härad också. 
Först och främst skall de som deltagit 
i TROSA STADSLOPP beredas plats på 
bussen.
Var vänlig visa upp nummerlappen.

Kommer du inte med eget färdmedel till 
Trosa kan du kanske åka med den populära 
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

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

Årets 
Krans-
kulla

Årets 
medalj-
sponsor

Trafikstörningar
och ändringar

i kollektivtrafiken

Varje år pryds Stadsloppsplaketten
med något motiv från trakten

2000 Mamsell Trosa
2001 Trosa Kommunhus
2002 Tureholms slott
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

Vi sköter transporterna
under Trosa Stadslopp
Dina transportproblem
löser du bäst hos oss
Norrköpingsvägen 3, Nyköping • Tel: 0155-20 90 00

DIN BÄSTA BILAFFÄR I NYKÖPING

Alla blommor vid Trosa 
Stadslopp är skänkta av 

Blomsterhörnan
Högbergsgatan 25, telefon: 0156-124 74

För 25 år sedan var ICA Trossens Uno och 
Bibbi Steiner med och startade Trosa Stads-
lopp.
- Därför tyckte vi att det var kul att få spons-
ra just medaljen nu när det är 25-årsjubileum, 
säger Uno.

Det är för all del inte bara medaljen som 
sponsras av ICA Trossen. Man har faktiskt 
varit huvudsponsor för evenemanget samtli-
ga de hittillsvarande 25 åren.
- Hela vår familj har ett stort intresse för frisk-
sport och dessutom vill vi stötta Trosabyg-
dens Orienteringsklubb, som vi tycker gör ett 
kanonjobb för hela familjer, säger Uno.
- Trosa Stadslopp har också blivit ett stort och 
folklig evenemang som engagerar hela Tro-
sa.
Uno och Bibbi är särskilt glada över att kun-
na ge alla som startar en medalj, även alla 
knattar som är med i loppet.
- Det blir en stor och maffig jubileumsmedalj 
med gult och blått band, säger Uno. Häftiga-
re än både Göteborgsloppets och Stockholm 
Marathons!
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Klass 1 Herrar 8900 m
1) Lars Johansson Enhörna IF 26:38
2) Adil Bouafif Hässelby SK 27:14 
3) Oskar Landin Spårvägens FK 27:38
4) Brandon Bartholomew 
    FK Studenterna 28:07
5) Oscar Majling Hässelby SK 28:13

Klass 2 Damer 8900 m
1) Anna von Schenck Hässelby SK 30:21
2) Anna Rahm Rånäs 4H 31:36
3) Cecilia Fager Hässelby SK 32:56
4) Amanda Bohlin Uppsala 34:36
5) Johanna Busk Enhörna IF 34:59

Klass P12 Pojkar 11-12 år 2300 m
1) Marcus Hägg Enhörna IF 8:52 
2) Isak Bodin Trosa 
    Trosabygdens OK 9:20 
3) Albin Sandqvist Enhörna IF 9:26
4) Gustav Forsberg Rasbo IK 9:42
5) Olle Berggren Tullinge SK 9:49

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

Herrar TIDIGARE SEGRARE
2000 Erik Sjöqvist Enhörna IF 26.16
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

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

BANREKORD herrar Martin Ojuku Kenya 25.15 
BANREKORD damer Marie Söderström-Lundberg Hässelby SK 29.42

Ungdom FLICKOR
1999 Åsa Ljungblad Västerviks OK 8.28

Ungdom POJKAR
1999 Albert Mollén, UK Sprint, 7.55,1

Flickor 13-14(ny klass 2007)
2007 Johanna Busk, Enhörna IF, 8:56

Banrekord flickor och pojkar
Pojkar 13-14 (ny klass 2007) 
2010 Anders Jansson, SLK Oxelösund, 
7:49 

FLICKOR 11-12 (ny klass 2007)
2007	Sofia	Wickström	Södertälje	IF	9.07

POJKAR 11-12 (ny klass 2007)
2007 Martin Björnsson Sköldinge IF 8.48

RESULTAT från 2010
Klass P14 Pojkar 13-14 år 2300 m
1) Andreas Jansson SLK Oxelösund 7:49
2) Daniel Tapia Huddinge AIS 8:02
3)	Philip	Wackendal	Huddinge	AIS	8:19
4) Victor Olsson Solhaga 8:38
5) Ludwig Blom Solhaga 8:39

Klass Flickor F12 11-12 år 2300 m
1) Frida Persson Huddinge AIS 9:43
2) Alice Ålund FFS 98 9:47
3) Erika Sandberg Huddinge AIS 9:51
4) Linn Lauridsen Sköldinge IF 10:26
5) Moa Sporrenklint Flens FS 10:30

Klass Flickor F14 13-14 år 2300 m
1) Emma Gustafsson Uppsala IF 9:12
2) Klara Haage Järna SK 10:00
3)	Sofia	Wickström	Huddinge	AIS	10:24		
4) Ronja Gustavsson Världens 
    Ände Friskvårdare 10:33
5) Tova Flisberg Mälarhöjdens IK 10:44
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Tävlingsledare - Per-Erik ”Pelle” Bång
Sponsorer - Per-Arne Nilsson
Tävlingskassör - Per-Arne Nilsson
Torgchef, elitlöparna - Lars-Erik Stolth
Målchef - Anders Runander
Tidtagning/Data - SportIdent
Parkering – Tom Sundqvist
Prisanskaffning och prisutdelning - Uno 
Steiner
Nummerlappsutdelning	1	juli		-	Lars	West-
lund
Direktanmälan 1 juli – Göran Eklund, Brit-
ta Eklund
Speaker - Ulf Tengbrand
Byggchef scenen på Torget m.m. - Kjell 
Eriksson
Startchef/Speakerstöd	-	Johan	Wänström	
Sjukvård - Röda Korset
Östra Banan - Jan-Åke Mahlin, Tero Jama-
lainen
Västra Banan m.m. - Tomas Bäck , Hans 
Lindgren
Vätska banan m.m. - Olle Alm
Ljudanläggning – Patrik Strömdahl Ton & 
Vision
Vätska och utdelning vid mål - Trosa Vagn-
härads Cykelklubb
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 ett leende.
Friskis & Svettis Trosa erbjuder dig varie-
rad träning, inomhus och utomhus.
Jympa, spincykling och jogging i olika 
slag och nivåer. 
När du vill. Om du vill. Och med ett motto 

: 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!
Hur ledarna ser ut..?
Kolla in flaket på Stadsloppet, eller varför
inte haren och björnen..?
Välkommen till oss!
Friskis & Svettis Trosa
www.friskissvettis.se/trosa

Trosabygdens 
Orienterings-

klubb
- TbOK

Trosabygdens Orienteringsklubb - TbOK
bedriver orientering i huvudsak samt
längdskidåkning och en del långlöpning
för hela den idrottsintresserade familjen.
Ungdomar motionärer och de elitsatsande
samlas flera gånger i veckan året om.
Föreningen har i år 2011 drygt 350 med-
lemmar och hemvisten är den egna fri-
luftsgården vid Häradsvallens idrottsplats 
i Vagnhärad.
TbOK är en van tävlingsarrangör. Förutom 
Stadsloppet arrangeras även Trosa Skogs-
lopp. En orienteringstävling med som mest 
runt tusen tävlande.
Senast 2008 arrangerade TbOK tillsam-
mans med OK Klemmingen Natt-SM i 
orientering med bravur.
Start och mål var vid Trosa torg!
På hösten samma år arrangerade OK Klem-
mingen tillsammans med TbOK
Medeldistans-SM i orientering.
Och senast 2009 arrangerades Medeldis-
tans –DM i orientering.

Huvudfunktioner

All övrig info om

Stadsloppet

hittar du på

www.trosastads-

lopp.se

Fredagen den 1 juli 2011
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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 också en del Trosabor ut-
anför föreningen som drivs av andra 
skäl och som gärna bidrar till att göra 
Trosa Stadslopp till det succéarrange-
mang tävlingen utvecklats till.

Fortfarande det bästa loppet?
Fredagen efter midsom-
mar börjar den verkli-
ga sommaren i Trosa. 
Så har det varit sedan 
1987 och medlemmarna 
i Trosabygdens OK tän-
ker inte göra någon be-
sviken
genom att ändra på den-
na tradition.
Det är då Trosa Stads-
lopp genomförs och i 
år infaller högtidsdagen 
den 1 juli.
Förberedelserna har 
som vanligt pågått se-
dan målgång förra året. 
På sedvanligt sätt hop-
pas man kunna bjuda på 
ett toppenarrangemang.
Trosa Stadslopp har 
hunnit bli en institution 
för såväl de många lö-
pare som lagt upp årets 
träning inför loppet men 
också för den stora pu-
blik som brukar söka sig 
till Trosas centrala delar 
under kvällen. Själva loppet är ju mycket 
sevärt, med elitlöpare bland dem främsta 
och löpglada kompisar att heja på längre 
ner i startfältet.

Stadsloppet vore inte möjligt att genomfö-
ra utan en stor och hängiven funktionärs-
stab.
Arrangemanget sysselsätter en mindre 
grupp under en stor del av året, sedan väx-
er arrangörsstyrkan ju närmare loppet
kommer. Kulmen sker naturligtvis under 
tävlingskvällen när ungefär 120 personer 
är engagerade.

Trosa Stadslopp är mycket uppskattat och
ansågs år 2001, 2002, 2003, 2006 och 2007 

och senast 2010 vara det bästa arrang-
emanget i Storstockholm. FK Studenterna 
huvudstadens mest livaktiga förening för 
långlöpning, genomför varje år en omröst-
ning för att utse det bästa arrangemanget.
Trosa Stadslopp fick högsta betyg från näs-
tan alla röstande och vann före bl a Stock-
holm Marathon och före sådana storlopp
som Lidingöloppet och Hammarby IF´s
Midnattslopp.
Det gläder oss i Trosa!

Det finns förmodligen ett 
par anledningar
till att Trosa Stadslopp möts 
av sådan uppskattning.
Duktiga och erfarna arrang-
örer
med stor vana av krävande arrangemang är 
en av anledningarna. En annan anledning 
är förmodligen banans fiffiga sträckning 
genom sommarstaden Trosa vid den årstid 
orten bäst kommer till sin rätt. Ramen ger 
en stämning som såväl publik som deltaga-
re värdesätter och uppskattar.
Arkitekten bakom Trosa Stadslopp och ba-
nans lyckade sträckning är framlidne Ste-
fan Johansson, som under de första åren 

var en av loppets eldsjälar och huvudleda-
re.
Vid sidan av stadsloppet ordnar föreningen 
även orienteringstävlingen Trosa Skogs-
lopp.
Rekordet var år 1992 när man som etap-
pansvarig för O-ringen hade över 16000 
deltagare på startlinjen.
Funktionärsstaben är ofta densamma som 
vid Trosa stadslopp.

Rekord av världsklass
Som vanligt kommer många av de främsta
löparna till start. Exakt vilka avgörs dock
de närmaste dagarna före start.
Om vi blickar bakåt kan några verkliga
världsnamn noteras från tidigare år.
1991 vann Martin Pataya från Mexiko
(25.32), 1994 Alfred Schemweta från Fle-
mingsberg (26.19) och 1995 Robert Nali 
Tanzania (25.52).
Åren 1997, 1998 och 1999 var det Martin 

Ojuku som vann Och med rekordtiden 
25.15 från 1997.
Det är bara 9 svenskar bland herrarna 
som segrat under de 21 åren.
På damsidan vann folkkäre Evy Palm 
från Mölndal tre gånger i rad 1989-1991 
med den utmärkta tiden 29.44 det första 
året.
1999 sattes damrekord av Marie Söder-

ström-Lundberg från Hässel-
by på 29.42.
De tider eliten presterar på 
stadsloppets 8,9 km är av 
mycket hög klass. För att yt-
terligare putsa banrekordet 
för såväl herrar som damer 
krävs löpare med mycket hög 
kapacitet samt en väderlek 
som stämmer in. Det betyder 
lagom varmt och med en till-
räckligt hög luftfuktighet.
Den som vill veta mer om ar-
rangemanget
och se vilka som är anmälda 
kan läsa mer
på loppets egen hemsida 
www.trosastadslopp.se
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Svenskägda Camfil Farr tillverkar och säljer luftfilter, som svarar 
mot mycket höga krav på livslängd och prestanda. Camfil Farr är 
världens ledande leverantör av filter till läkemedelsindustrin, elek-
tronikindustrin och till allmänna ventilationsanläggningar.

Camfil Farr koncernen med huvudkontor i Trosa, är representerat 
med dotterbolag och agenter över hela världen. 

Camfil Farr koncernen i sin helhet omsätter 3 miljarder kronor om 
året och har ca 2700 anställda, varav 350 i Trosa.

Trosa 0156-536 00 www.camfilfarr.com

Utan våra sponsorer skulle Trosa 
Stadslopp inte kunna genomföras!

Våra huvudsponsorer är Camfil Farr, ICA Tros-
sen och Östra Sörmlands Posten

Men vad vore stadsloppet utan sina tävlande och den alltid lika entusiastis-
ka publiken. Tillsammans bidrar alla till att Trosa Stadslopp år efter år ran-
kas som det bästa loppet för deltagarna. Välkomna till en folkfest!

Klara, färdiga, flytta!
I Trosa kommun vill vi ha nära till livets aktiviteter.  
Till skolan, till idrottsplatsen, till storstaden, till naturen, till varandra. 

Här finns ett rikt utbud av butiker, konst- och hantverksföretag och restauranger som 
ger service till invånare och turister, året om. 

Här finns finns charmig småstadsmiljö, lantligt lugn och nytänkande framtidsplaner.
Här finns ditt framtida boende. 
Vilka är dina krav?

www.trosa.se

Trosa är en liten och framgångsrik kommun i den sörmländska skärgården med närhet till flera storstadsregioner.
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Fyrfärgsutskrifter • Kopiering • Digitaltryck

Visitkort • Foldrar • Broschyrer • Reklamutskick 

Storbildsutskrifter • Gatupratare • Banderoller • Skyltar  

Foto • Copywriting • Annonsprod. • Grafisk profilering 

Scanning • Laminering • Inbindning  mm. mm.

ÖSPCopy Shop

DIN SJÄLVKLARA LOKALTIDNING 
– NÄR DU VILL NÅ ALLA!

DESSUTOM

Du hittar oss på Nyängsvägen 47 i Trosa
och på www.osp.nu. Välkomna!



Huvudsponsorer:

Sponsorer Samarbetspartners

Vi gör 
Rollups

...och mycket annat

Tel. 0156-35 05 40 • www.xbranding.se

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.
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