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Banprofi l Trosa Stadslopp 8,9 km

Fredagen 30 juni 2006 fi rar 
Trosa stadslopp 20 års jubileum!
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Trosa stadslopp 20 års jubileum!



Meddelande till betalningsmottagaren

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)

Till PlusGirokonto

Betalningsmottagare (endast namn)

Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor öre

Kod 1INBETALNING/GIRERING  B

51 11 92 -- 7

TROSA STADSLOPP
Efternamn

Utdelningsadress

Postnummer

Föd.datum

Förnamn

Ort

Förening - Företag - Hemort

Klass   1    2   F12   P12   F14   P14   5   6   7   8     ringa in aktuell siffra

Min bästa tid på 10 km Stadslopp tid

Deltagit i alla Trosa Stadslopp

Ja

Anmälan till TROSA STADSLOPP VAR GOD TEXTA
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Ta dig tid att uppleva sommarstämningen 
i Trosa - Ostkustens pärla, denna helg. 
Genom Turistbyrån (Trosa Turism) kan 
du få tips om övriga händelser. Under 
Stadsloppskvällen, fredag, är det extra 
festligt, med servering av mat och dryck, 
dans och annan underhållning. Svenska 
kyrkan i Trosa har under en lång rad av 
år arrangerat en ”midnattskonsert” i 
samband med Trosa stadslopp. I år sat-
sar Svenska kyrkan stort, under ledning 
av � omas Ahrén du Quercy, med en 
”blandkonsert” innehållande gospel, 

soul, pop och rock i Trosa 
kyrka kl. 23:00. Magnus 
Bäcklund känd från årets 
melodifestival och fl era av 
vårt lands främsta artister 
medverkar. Fritt inträde!

Trosa Stadslopp erbjuder gratis-
buss på fredagsnatten, från vändplan vid 
nedre hamnområdet, kl. 24.00 och 01.00 
till Stockholm Cityterminal (via Lovisins-
gatan i Södertälje). Kommer du inte med 
eget färdmedel till Trosa och kommer 
från Stockholm-Södertäljehållet kan du 
titta in på www.resplus.se Till Trosa kan 
man åka med SJ:s tåg från centralen till 
Vagnhärad och sedan länstrafi kens buss 
till Trosa. Man kan även ta pendeltåget 
till Södertälje och därifrån länstrafi kens 
buss 702, 802 till Trosa. Länstrafi kens 
Trafi kupplysning Tfn 020-22 40 00 eller 

www.lanstrafi ken.se SJ Tfn 0771-75 75 75. 
Alla löpare får i år en jubileumsmedalj 
i ”guld” med jubileumsdesignat log-
goband. Friskis & Svettis Trosa står för 
uppvärmningen inför alla loppen.
Vi kommer med hjälp av sponsorer lotta 
ut priser till var 20: e löpare på den långa 
banan (8,9 km) och 4 km. Knattar, Knyt-
tar och Ungdomar blir inte heller utan ju-
bileumspriser. Dessutom får de 5 första i 
klass 1, 2, F12, P12, F14 och P14 priser.  

Vi fortsätter med Stavgång-Jogging för 
herrar och damer på ca 4 km men delar 
upp det i 2 klasser (7 och 8) - fastän bibe-
hållen gemensam start. I år fi nns det även 
två åldersklasser för ungdomarna, F12/
P12 och F14/
P14.  Chip-
tidtagning för 
alla och med 
4 mellantider 
på långa ba-
nan 8,9 km. 
Långa banan 
är kontroll-
mätt av legi-
timerad För-
bundsmätare i 
oktober 2004. De löpare som beräknar 
en sluttid på långa banan (8,9 km) över 1 
timme och 10 min, kan istället välja klass 
Jogging 4 km. 
Besök gärna www.trosastadslopp.nu där 

Festlig sommarstämning 
med fl era aktiviteter
Första fredagen efter midsommar genomförs som vanligt Trosa Stadslopp - under fl era år det 

”bästa loppet” i Sthlm - Södermanlandsregionen.
I år fi rar vi 20-årsjubileum fredagen den 30 juni!  Extra priser och extra festligt under helgen i Trosa.  

Alla kan hitta en klass att delta i – motionärer, elitlöpare, nybörjare, ungdomar och småttingar. 

du kan få uppdate-
rad information om 
Trosa Stadslopp och 
vårt Jubileumsfi ran-
de med bland annat 
musikfestival dagen 
efter den 1 juli.
På hemsidan kan 
du också köpa souveni-
rer i form av ett nytt och fräscht utbud av 
T-shirt, Kepsar mm.

Vill du ha inbjudan eller information 
om Trosa Stadslopp titta in på vår hem-
sida www.trosastadslopp.nu  eller från 1 
maj, kontakta Trosa Turism (www.trosa.
com) tfn 0156-522 22, fax 0156-522 23, 

e-post turism@trosa.com

Löpar-PM kommer i 
Östra Södermanlands 
Postens (ÖSP) som-
marbilaga en vecka 
före loppet. Alla hushåll 
i ÖSP´s spridningsom-
råde får sommarbilagan 
en vecka före loppet. Lö-
par-PM skickas inte ut till 
anmälda men kommer att 

fi nnas att få i anslutning till direktanmä-
lan och vid nummerlappsutdelningen.

P12 och F14/

bundsmätare i 

e-post turism@trosa.com
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I år fi rar vi 20-årsjubileum fredagen den 30 juni!  Extra priser och extra festligt under helgen i Trosa.  
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Anmälan 

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 fredag 2006-06-02. Ange tydligt alla uppgifter om löparen enligt 

det bifogade inbetalningskortet. Får du inte plats med alla uppgifter ”maila” uppgifterna till 

pellebang@telia.com eller trosastadslopp@telia.com  Obs! Vi kan inte ta anmälningar via telefon. 

Fyll i bifogat inbetalningskort (uppgifterna måste även anges om betalning sker på annat sätt).

– Din klass hittar du i nedanstående tablå. Markera även om du deltagit i alla 19 tidigare stadslopp.

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

– Den aktuella startavgiften framgår också av nedanstående tablå.

Efteranmälan

Efteranmälan sker via Plusgiro 51 11 92-7 Trosa Stadslopp mot förhöjd avgift fram till må 2006-06-19.

Direktanmälan 

Från och med tisdag 2006-06-20 anmäler du dig genom att betala kontant hos Team Sportia Trosa 

(strax intill Trosa torg). Detta kan ske fram till en timme före start.

Anmälan

Kom tillbaks eller stanna kvar 
i Trosa över helgen!
Lördagen kommer att gå i musikens 
tecken. Musikfestivalen den 1 juli har 
vi tänkt oss ska bli den största marke-
ringen för alla invånare och besökare i 
Trosa Kommun.
Under helgen kommer det att vara fl era 
aktiviteter vid Trosa torg och hamnområ-
det med många festliga inslag, de fl esta i 
musikens tecken. Köpmannaföreningen 
kommer att ha många fi na erbjudanden. 
Frisksportarna i Trosa visar upp sig och 
bjuder på många provapå-aktiviteter. Fö-
retagen kommer att ha ”Företagstävling” 
med dragkamp över ån, straff sparkar på 
elitmålvakt, hinderbana med 4-hjuling 
mm. Senare på kvällen bjuder Matz Bladhs 
orkester upp till dans. 

Trosa Stadslopp erbjuder gratisbuss 
även på lördag, från vändplan vid nedre 
hamnområdet, kl. 01.00 till Stock-
holm Cityterminal (via Lovisinsgatan 
i Södertälje). 

Sist men inte minst kommer vi också 
självklart att bevaka VM i fotboll 
och kommer att ha både
Storbilds-TV och 
TV-apparater i näs-
tan varje gathörn 
både på fredagen och 
på lördagen!

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

och kommer att ha både

fredagen och 

  Ord. anm.  Efteranm. Direktanm.
      Senast Senast  Senast
Klass 06-06-02 06-06-19 06-06-30
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. 1992-1993, start kl. 19.30  60 kr 75 kr  100 kr
F14 Flickor 13-14 år, 2 300 m, f. 1992-1993, start kl. 19.30  60 kr 75 kr  100 kr
P12 Pojkar 11-12 år, 2 300 m, f. 1994-1995, start kl. 19.35  60 kr 75 kr  100 kr
F12 Flickor 11-12 år, 2 300 m, f. 1994-1995, start kl. 19.35  60 kr 75 kr  100 kr
5  Knattar 7-10 år, 700 m, pojkar och fl ickor födda 1996-1999, start kl. 19.00 60 kr 75 kr  100 kr
6  Knyttar 0-6 år, 700 m, pojkar och fl ickor födda 2000 och senare, 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.nu, där mer information om loppet fi nns att läsa.
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Klassindelning, banlängd, starttid 
och startavgift
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Juni

Festlig sommarstämning 

Första fredagen efter midsommar genomförs som vanligt Trosa Stadslopp - under fl era år det 

soul, pop och rock i Trosa 
kyrka kl. 23:00
Bäcklund
melodifestival och fl era av 
vårt lands främsta artister 
medverkar. 

Trosa Stadslopp erbjuder gratis-


