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I Karlstad är det alltid något på gång. På friidrottsgalan Karlstad Grand Prix 
kan du se friidrott i toppklass. Artscape 2017 visar storskaliga konstverk och 
musikfestivalen Putte i Parken bjuder på skön musik. På Sandgrund Lars Lerin 
kan du njuta av konstnärens akvarellmålningar. Upplev konserter, opera och 
musikaler i världsklass på Wermland Opera. Mariebergsskogen med sina gröna 
ytor och sin utomhusscen är den självklara sommarfavoriten.

Varmt välkommen till evenemangsstaden.

Karlstad är  
°upplevelser
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Välkommen till ett 
smörgåsbord av 
utmaningar

I din hand håller du ett år fyllt av inspiration, 
möjligheter och utmaningar.

Våra arrangemang vänder sig till alla oavsett ålder, 
träningsbakgrund och målsättning. Alla har vi olika 
förutsättningar och mål med vår träning. Att ha ett 
realistiskt mål är den bästa motivationshöjaren man 
kan ha. Målet kan vara allt från att komma över 
rädslan att anmäla sig till att genomföra ett lopp på 
en bra tid.

Att hitta tid, inspiration och motivation kan ibland vara 
svårt. Inspirationen är svårfångad och dessutom ibland svår 
att behålla. Vi letar efter den i träningsspåren, i tidskrifter, 
på nätet eller i fantasin. När motivationen infinner sig är 
det dock en känsla som är svår att beskriva. Känslan när 
man har genomfört ett lopp oavsett tid, hastighet eller 
placering, om vi genomför det i grupp eller enskilt är dock 
svårslagen. En känsla att dela med tusentals andra eller bara 
behålla den för sig själv.

IF Göta är en av Sveriges främsta bredd- och elitföreningar. 
Vi har stor erfarenhet att genomföra arrangemang och jag 
törs påstå att vi har fantastiska funktionärer som gör allt för 
att din upplevelse skall bli så bra som möjligt. 

Med deltagande i våra lopp hjälper du oss att kunna 
bedriva vår idrottsliga verksamhet och hålla låga avgifter 
så att så många som möjligt oavsett förutsättningar kan 
bedriva idrott med välutbildade instruktörer. 

Tveka inte att utmana dig själv, din kompis, arbetskamrater 
eller grannar så törs jag lova att upplevelsen och glädjen 
under förberedelserna och själva loppet är välinvesterad tid.

John Weslien

Ordförande IF Göta Karlstad
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Varmt välkomna till Vårruset i Karlstad den 17 maj! 
Karlstad fortsätter att leverera årets häftigaste tjejfest med tusentals tjejer från hela 

Värmland som sluter upp år efter år och gör arrangemanget till en riktig dundersuccé.

Låt Vårruset bli en kul grej med kompisarna, en formkoll eller början på ditt nya träningsliv. 

Vårruset är ett lopp för tjejer – gammal som ung, nyss uppstigen ur soffan som riktigt 

vältränad. Du kan springa, jogga eller gå banans fem kilometer. Vi vet att du kan!

– 5 km för att du kan!

  Det här är Vårruset Karlstad

Blossom Tainton Lindqvist. 

och kollegor direkt efter jobbet!

underhållningsstationer.

sponsorer.

populära Vårruset-picknicken.

  Välj mellan Fun Run och Tidtagning

Vårruset erbjuder valfrihet. Välj om du vill ha din tid noterad 

Fun Run och Tidtagning.

I Fun Run kan du själv kontrollera din tid på klockorna vid 
målet.

Tidtagningsklassen är en möjlighet för dig som orkar springa 

njuter av upplevelsen och kanske är det enbart dig själv du 
utmanar.

17 MAJ

SUNDSTA

facebook.com/varrusetkarlstad
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ANMÄL DIG PÅ:

www.varruset.se

VÅRRUSET KARLSTADS HUVUDSAMARBETSPARTNERS

Kl. 19.00  TIDTAGNING (endast för 

anmälda i tidtagningsklassen)

Kl. 19.05  SPRINGA FORT (25 min på 5 km)

Kl. 19.10  SPRINGA (30 min på 5 km)

Kl. 19.15  JOGGA FORT (35-40 min på 5 km)

Kl. 19.18  JOGGA (40-45 min på 5 km)

Kl. 19.21  LUNKA (45-50 min på 5 km)

Kl. 19.23  STROSA / GÅ (50– + min på 5 km)

S TA R T G R U P P E R N A

 28/2–27/3  28/3–15/5 16-17 maj

FUN RUN  250 kr 275 kr 300 kr

TIDTAGNING  300 kr 325 kr 350 kr

PLATS  Sundsta

TID Preliminär starttid kl. 19.00

•  Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka

 innan arrangemanget.

•  Håll även utkik på hemsidan och Facebook för upp-

dateringar om tävlingen.

NYHET!  Vårruset i samarbete med Barncancerfonden. 

Hjälp oss i kampen mot barncancer.

Vårruset inleder ett nytt samarbete med Barncancerfonden. 

För varje anmäld deltagare till 2017 års lopp kommer  
15 kronor att skänkas till Barncancerfondens arbete 
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NY BANSTRÄCKNING

Spring Vårruset och stötta svenska idrottare

IF Göta Karlstad är väldigt glada att just du deltar i Vårruset. 

Inte bara för att du gör loppet trevligare, utan även för att just du hjälper 

till att göra det möjligt för föreningens 1000 medlemmar att utöva sin 

favoritidrott, friidrott! 

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH STÖTTAR SVENSK FRIIDROTT!

START

M
Å
L

NYHET! Ny bana 2017!
Nu höjer vi pulsen och drar in en del av banan till cen-

trala Karlstad. Vi lovar att du kommer få en extra kick 

och härlig boost inför sista etappen innan mål.

Håll utkik på facebook.com/varrusetkarlstad för upp-

dateringar om vad som kommer hända längs banan.
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Vill du ha en vinnande 
stil, utan bil..?
Åk med oss till Vårruset. Uppvärmning ingår ;)

Följ Karlstadsbuss på Facebook!

Vår vision är att bygga framtidens hållbara samhälle i Norden. 

Vi lägger stor vikt vid att det vi bygger och anlägger ska vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat med tanke 
på miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Då kan vi utveckla orter med hus, hem, vägar och 
annan infrastruktur, så att människors vardag fungerar bättre. Det är viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?

Läs mer om Peab på peab.se.

Nordens Samhällsbyggare

peab.se

Vårdboende Oskarslund
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Ditt depåstopp
  under Vårruset!

LÅT MATERIALEN LEVA.

It starts here.

Lämna in produkter och delar av alla slags  
material till oss. Vi tar hand om och förädlar 
materialet till nya råvaror. Tillsammans gör 
vi återvinning till en bra affär för både dig 
och vår miljö.

Välkommen till Stena Recycling AB
Östanvindsgatan 24, Karlstad
Tel. 010-445 63 00 
www.stenarecycling.se
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Varmt välkomna till  Karlstad Stadslopp den 17 juni!
Sveriges svettigaste motionsfest med en bana som är snabb, rolig och vacker! 

Vi kan även lova dig att vi har den bästa publiken som hejar fram dig längs banan! 

www.karlstadstadslopp.se

Missa inte folkfesten!

Karlstad Stadslopp – som tidigare hette Götajoggen – har för många 

värmlänningar blivit en kär tradition, men även för tillresta motionärer 

utifrån länet. 

Oavsett om du är deltagare eller åskådare, känns ”stadsloppspulsen” 

i hela Karlstad när närmare 5 000 löpare passerar stans fullproppade 

uteserveringar eller något av arrangemangets tio musikband som finns 

längs den 10 km långa bansträckningen.

17 JUNI

SUNDSTA

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till den 38:e 

upplagan av Karlstad Stadslopp!

bansträckning som ramas in med levande musik och ett stort 

deltagare och du har en riktig motionsfest att uppleva!

Oavsett om du är elitlöpare, vardagsmotionär eller föredrar att 
lunka fram längs Karlstads gator i glada vänners sällskap är du 
lika välkommen.

 Välj mellan 10 km med eller utan tidtagning

Karlstad Stadslopp är känt för sin fina och flacka bana där många 

rekord. Vill du utmana dig själv eller förra årets vinnare så väljer 
du med fördel 10 km med tidtagning.

 Klassen 10 km utan tidtagning är perfekt för dig som vill 
vara med och utmana dig själv utan att titta på klockan. Spring 

en härlig upplevelse i vacker stadsmiljö.
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ANMÄL DIG PÅ:

www.karlstadstadslopp.se

 Anmälningsavgifter T.o.m. 4/6  Från 5/6

Löpning 10 km  300 kr 380 kr

 med eller utan tidtagning

Ungdomar/studenter 10 km 200 kr 380 kr

Karlstad Minilopp 7–15 år 160 kr 210 kr

Karlstad Minilopp 0–6 år  60 kr  80 kr

PLATS Sundsta

TID Preliminär starttid 14.00

•  Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka

 innan arrangemanget.

•  Håll även utkik på hemsidan och Facebook för upp-

dateringar om tävlingen.

Spring Karlstad Stadslopp och stötta svenska idrottare

IF Göta Karlstad är väldigt glada att just du deltar i Karlstad Stadslopp. 

Inte bara för att du gör loppet trevligare, utan även för att just du hjälper 

till att göra det möjligt för föreningens 1000 medlemmar att utöva sin 

favoritidrott, friidrott! 

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH STÖTTAR SVENSK FRIIDROTT!
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KARLSTAD STADSLOPPS HUVUDSAMARBETSPARTNERS

www.ifgota.se/vara-arrangemang.se

17 JUNI

SUNDSTA

@ karlstadstadslopp

6,5 km juni

PRESENTERAS UNDER VÅREN

Anmäl sker via www. ifgota.se/vara-arrangemang

facebook.com/karlstadstadslopp
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Är Du född 2008-2011 och vill prova på friidrott 

under sommarlovet? 

Anmäl dig då till IF Götas Friidrottsskola 2017! 

WWW.IFGOTA.SE

ANMÄL DIG 
till Friidrottsskolan

på Tingvalla IP

Förmiddags- eller eftermiddagspass 

ANMÄLNINGSAVGIFTER T.O.M 4 JUNI FRÅN 5 JUNI

VECKA 25 200 KR 300 KR

VECKA 26 250 KR 300 KR

VECKA 27 250 KR 300 KR

Välkomna 
till sommarens 

roligaste 
friidrottsskola!

Som deltagare på friidrottsskolan får du under tre veckors tid pröva på att 

träna friidrott, leka nya roliga lekar och träffa nya kompisar!

Friidrottsskolan erbjuds under veckorna 25-27 på Tingvalla IP där vi kan 

erbjuda träning i den absolut bästa av friidrottsmiljöer! 

Välj mellan tiderna 10.00-12.00 eller 13.00-15.00. Det finns möjlighet att delta 

på både för- och eftermiddagspassen samt under flera veckors tid. 

I avgiften ingår mellanmål, diplom och medalj. 

T-shirt finns att köpa på plats för 50 kr. 

För anmälan och mer information besök vår hemsida 

www.ifgota.se/traning/friidrottsskolan.

Välkommen att friidrotta med

NÄRFRIIDROTT 
Friidrott i en gymnastiksal nära dig

Ledare från IF Göta Karlstad kommer ut till olika skolor en 

dag i veckan för att skapa en möjlighet för barn att prova 

på friidrott i närområdet. 

På Närfriidrotten får barnen lära sig grunderna i friidrotten 

på ett lekfullt och trivsamt sätt. 

För mer information om skolor/tider, besök vår hemsida 

www.ifgota.se/traning/narfriidrott

SÖNDAGSKUL   
Friidrott i Våxnäshallen

Friidrottsträning när den är som roligast! 

Vi tränar kl. 15.30–17.00 varannan söndag.  

Här provar vi friidrottens grenar under lekfulla former,  

i en riktig friidrottshall. 

För mer information om datum/tider, besök vår hemsida 

www.ifgota.se/traning/sondagskul

För dig som är 6–8 år  För dig som är 9–12 år  

FREDAGSGRUPPER
Är du född mellan 2004–2008 och vill börja träna friidrott? 

Då kan du börja träna med någon av våra fredagsgrupper!

Varje fredag tränar våra ungdomsgrupper för de födda 2004-2008. 

Besök vår hemsida www.ifgota.se/traning för mer information.

SOMMARKOLLO  FRIIDROTT
Är du mellan 9-12 år kan du komma och träna friidrott hos oss 

under någon av våra kolloveckor! 

Under veckan kommer vi att prova på alla friidrottsgrenar, träffa 

andra friidrottare och göra roliga aktiviteter tillsammans! 

Vecka 27:  Ilanda IP  måndag–torsdag  kl 13.00–16.00

Vecka 28:  Tingvalla IP  måndag–torsdag  kl 10.00–15.00 

För mer information och anmälan, besök vår hemsida 

www.ifgota.se/traning/sommarkollo



Karlstad Minilopp och 

Karlstad Miniminilopp – för alla löpsugna barn!

 

Årets spralligaste löparfest!

Karlstad Minilopp 7 – 15 år

Gillar du glädje, spänning och fart? Ja då är Karlstad 
Minilopp rätt!  

spänningen att komma in på upploppet påhejande av all publik, 

lockar just dig lovar vi att Karlstad Minilopp är det perfekta 
motionsloppet för alla barn och ungdomar.

Anmäl dig och var med på årets spralligaste löparfest du också!

NYHET – 2 NYA KLASSER! 
Nu öppnar vi upp två nya klasser i Karlstad Minilopp för 

flickor och pojkar i åldern 13-15 år!

F04/P04 = Flickor och pojkar 13 år

F02/P02 = Flickor och pojkar 14-15 år

Bansträckningen går två varv runt Sundstatjärn och mäter 

cirka 3 kilometer.

T-SHIRT
För de som anmäler sig under ord. anmälningstid erhålls en 

kostnadsfri T-shirt i samband med nummerlappsuthämtningen. 

* Då storlekarna är förbeställda reserverar sig arrangören 

för att vissa storlekar kan ta slut, samt att det är först till 

kvarn som gäller vid uthämtning av T-shirt i samband med 

nummerlappsutdelningen. 

17 JUNI

SUNDSTA

12 www.karlstadstadslopp.se



ANMÄL DITT BARN PÅ:

www.karlstadstadslopp.se

 Anmälningsavgifter T.o.m. 4/6   Från 5/6

Karlstad Miniminilopp 0–6 år  60 kr  80 kr

Karlstad Minilopp 7–15 år 160 kr 210 kr

PLATS   Sundsta

TID Miniminiloppet: preliminär starttid med drop

 in från kl 11.00

 Miniloppet: preliminär starttid kl 10.30

•  Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka

 innan arrangemanget.

•  Håll även utkik på hemsidan och Facebook för upp-

dateringar om tävlingen.

Det är vi som sponsrar T-shirten till alla deltagande barn i Karlstad Minilopp och Karlstad Miniminilopp!

Karlstad Miniminilopp 0-6 år
Gillar du lek, bus och har massa spring i benen? Ja, då 
är Karlstad Miniminilopp något för dig. Loppet vänder 
sig till de minsta deltagarna, barn mellan 0-6 år som 
tycker att glädje och rörelse är roligt.

 Tillsammans med vår partner KMTI värmer vi upp 
tillsammans under lättsamma förhållanden, för att sedan ge 

arrangemangsområdet. 

Längs banan möter barnen bland annat på vår maskot Göta, 

springer, och spring förbi honom in i mål och ta emot 
den fina guldmedaljen alla barnen får vid passerandet av 
mållinjen! 

Fartfylld och glädjefylld löptur tillsammans med de minsta, 

det är vad vi erbjuder i samband med Karlstad Miniminilopp.

TSHIRT TILL ALLA BARN! 
Alla barn som anmäler sig under ord.anmälningstid erhåller 

en T-shirt* där barnen själva får skriva sitt namn! 

*Då storlekarna är förbeställda reserverar sig arrangören för att vissa storlekar 

kan ta slut, samt att det är först till kvarn som gäller vid uthämtning av T-shirt i 

samband med nummerlappsutdelningen. 

För barn som anmäler sig på plats gäller erbjudandet om T-shirt endast så långt 

lagret räcker! 

13Lördag 17 juni 2017
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ELITEN ÄR REDO. ÄR DU?   

Tisdagen den 25 juli har IF Göta Karlstad nöjet att bjuda 

in till Folksam Grand Prix på Tingvalla IP. 

högklassigt internationellt motstånd och du har möjlighet att följa dessa 
tävlingar från första parkett, live i Karlstad.

konkurrens. Medel- och långdistansloppen bjöd sedvanlig spänning och 

action!    

London. Förhoppningsvis får Sofie Skoog chansen att möta världseliten 
på hemmaplan i genrepet inför VM, chanserna finns absolut efter Sofies 

Vi kommer att få se flera av våra lokala friidrottare så kom och heja på 
götisterna och friidrottarna från Värmland.

Arrangörsföreningen jobbar nu hårt för att infria löftet om ”friidrott i 

Varmt välkommen!

KARLSTAD 
GRAND PRIX 
Final i Folksam Grand Prix 2017

Tisdag 25 juli 

kl 18.30 
Förtävlingar från 15.00 

Invigning 18.45

TINGVALLA IP, KARLSTAD

25 JULI

TINGVALLA IP

Friidrott i världsklass!
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WWW.FOLKSAMGRANDPRIX.SE

KÖP DINA
BILJETTER 

på

KARLSTAD GRAND PRIX SAMARBETSPARTNERS

BILJETTER
Ståplats  150 kr
Sittplats  320 kr
Ståplats ungdom 8 år tom 15 år  75 kr 
Ståplats barn tom 7 år  Gratis 

Köp dina biljetter via 
www.folksamgrandprix.se 
eller direkt via vårt kansli på 
Regementsgatan 8 i Karlstad.
Antalet sittplatser är begränsade så säkra 
din biljett redan nu!



16 maratonstafetten.se

Onsdagen den 10 maj – Tyrstugan på Färjestad
IF Göta och OK Tyr välkomnar er till årets stora stafettutmaning! 

i företagsklassen/motionsklassen – ett halvmaraton!

Anmäl er till Karlstad Maratonstafett via www.maratonstafetten.se

KLASSER:  Maratondistans

 Halvmaratondistans
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Kämpa på!
Under tiden du springer 
håller vi ställningarna!

Jimmy 076-871 43 29  &  Richard 076-871 43 30

TACK FÖR ATT NI GÖR DET MÖJLIGT!

Varje år producerar IF Götas funktionärer 

över 6 000 ideella timmar vid våra 

arrangemang!

Lägg därtill alla verksamhetsledare som 

tillsammans producerar drygt 3 200 

friidrottsaktiviteter varje år.

Vill du också vara med som funktionär 
på något av våra arrangemang?

Hör av dig till oss så berättar vi mer!
info@ifgota.se eller 054-21 23 27
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29 augusti – var med du också! 

29 AUGUSTI

TINGVALLA IP

Spring för livet – alla kan vara med!
Varmt välkomna till Blodomloppet i Karlstad den 29 augusti! 

Blodomloppet har kommit till Karlstad för att stanna och vi på IF Göta tillsammans 

med Blodcentralerna i Värmland är stolta över att få stå som arrangör av ett så viktigt 

motionslopp. Var med du också och manifestera den så viktiga blodgivningen. 

Tingvalla IP. 

För den som inte vill eller kan springa går det lika bra att delta 

varierad löprunda med både utsikt över vackra Klarälven och 
härliga skogspartier på en bana som bjuder på både asfalt och 
grus som underlag. 

För alla som väljer en skön kvällspromenad i goda vänners 
sällskap bjuds det på en klassisk Karlstadrunda med älvnära läge. 

IP där du som springer får känna på hur det är att göra de 

mållinjen.

Alla lag är värda en picknick

Alla lag (fem personer) får varsin picknickkasse att dela på 
efter loppet. Fullproppad med godsaker står den och väntar 
i målområdet för att låta festen fortsätta tillsammans med 
lagkamrater och alla andra deltagare.

Kassen har ett högklassigt innehåll som vi fått hjälp att samla 
ihop tillsammans med våra sponsorer och samarbetspartners.

behöver inte springa eller gå samma lopp.

TSHIRT & MEDALJ 

Alla som deltar får en T-shirt i samband med nummerlapps-

utdelningen och när du passerar mållinjen får du en medalj 

för din insats.

Vi reserverar oss för att önskad storlek kan ta slut. 

Först till kvarn gäller.
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ANMÄL DIG PÅ:

www.blodomloppet.se

 Anmälningsavgifter T.o.m. 20/8   Från 21/8

Löpning 10 km 300 kr 350 kr

Löpning  5 km 300 kr 350 kr

Promenad 5 km 300 kr 350 kr

PLATS   Tingvalla IP

TID Kvällstid –preliminär starttid ca 19.00

•  Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka

 innan arrangemanget.

•  Håll även utkik på hemsidan och Facebook för upp-

dateringar om tävlingen.

Spring BLODOMLOPPET och stötta svenska idrottare

IF Göta Karlstad är väldigt glada att just du deltar i Blodomloppet. 

Inte bara för att du gör loppet trevligare, utan även för att just du hjälper 

till att göra det möjligt för föreningens 1000 medlemmar att utöva sin 

favoritidrott, friidrott! 

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH STÖTTAR SVENSK FRIIDROTT!
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Blodomloppet är motionsloppet

som gör skillnad på alla plan – 

tillsammans räddar vi liv!

29 AUGUSTI

TINGVALLA IP

GRUNDARE

HUVUDPARTNER

LOKAL HUVUDPARTNER

Man ska dricka mycket 
när man springer!

Välkommen in.
054-18 03 00  |  www.pitchers.se

facebook.com/blodomloppetkarlstad



21Tisdag 29 augusti 2017
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16 SEPTEMBER

NORRA FÄLTET

www.tjurruset.com

Varmt välkomna till årets 

skitigaste löparfest den 16 september!

Årets skitigaste löparfest!

kommer att ha jäkligt skoj och förmodligen vara skitig från topp 
till tå när du kommer i mål! 

Oavsett vilken löpvana du som deltagare har, kan vi lova att i 
Tjurruset hänger det mesta på vilja och jävlaranamma. 

Att ta sig i mål är målet

Precis som tidigare år är bansträckningen och hindren utefter 

loppet i förväg eller träna på de hinder som väntar längs vägen. 

diken och ängar kan de där sista metrarna innan mål upplevas 
som kilometrar. 

Slutsålt flera år i rad

Tjurruset i Karlstad fortsätter att locka deltagare, inte bara från 
Värmland utan även från stora delar av övriga Sverige. Som 
arrangörsförening är vi väldigt stolta över att vi förra året, för 

– ORIGINALET FRÅN KARLSTAD

Tjurruset i Karlstad är trailloppet för dig som älskar att utmana dig själv! 

Under cirka tio kilometer väntar en tuff och rolig bana med massor av överraskningar. Vi lägger stor 

vikt vid planeringen av banan där vi utnyttjar naturen där vi kan med naturliga hinder och blandar 

upp det med en del byggda utmaningar. Förra årets nykomling var ”Drethôle” – inte många tog sig 

förbi det hindret utan att skita ner sig.

uppmärksamma dig om att platserna kan ta slut och det är 
först till kvarn som gäller. Vill du vara säker på din plats i årets 
skitigaste löparfest, gå då in och anmäl dig redan nu!

Lika kul att vara åskådare som att delta

Tjurruset är det perfekta publikarrangemanget med många 
olika publikpunkter där du kan se löparna kämpa sig igenom 
den tuffa och skitiga banan. På arrangemangsområdet vid 
Sandbäckstjärn kan du besöka våra spännande utställare, ta en 
fika och heja fram deltagarna den sista biten in i mål.

Så även om du själv inte ska springa rekommenderar vi att du 

Följ oss på Facebook och Instagram!

@ tjurruset

facebook.com/tjurruset
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ANMÄL DIG PÅ:

www.tjurruset.com

 Anmälningsavgifter T.o.m. 27/8   Från 28/8

Tjurruset  450 kr 620 kr

Kalvruset 170 kr 230 kr

Minikalvruset  60 kr  80 kr

PLATS   Norra Fältet

TID Preliminär starttid 14.00

•  Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka

 innan arrangemanget.

•  Håll även utkik på hemsidan och Facebook för upp-

dateringar om tävlingen.

Spring TJURRUSET och stötta svenska idrottare

IF Göta Karlstad är väldigt glada att just du deltar i Tjurruset. 

Inte bara för att du gör loppet trevligare, utan även för att just du hjälper 

till att göra det möjligt för föreningens 1000 medlemmar att utöva sin 

favoritidrott, friidrott! 

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH STÖTTAR SVENSK FRIIDROTT!
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Säterivägen 9  |  653 41 Karlstad, Våxnäs  |  054 - 55 77 100  |  www.kmti.se

ännu m
er

att 
gilla



25Lördag 16 september 2017

TJURRUSETS HUVUDSAMARBETSPARTNERS

SKITIGAST 

VINNER?
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kalvar tog sig runt den roliga och tuffa 
banan. 

Precis som i Tjurruset är banan hemlig 
fram till startskottet men det vi varje år kan 
utlova är en tuff bana på cirka 3 km med 

och varje år är delar av banan densamma 
som för deltagarna i Tjurruset.

För att få delta i Kalvruset måste du 

vara född 03–08.

DU MÅSTE KUNNA SIMMA! 

Det kan förekomma passager med 

vatten på delar av banan och därför 

är det ett krav att du kan simma.

16 SEPTEMBER

NORRA FÄLTET

För äventyrliga sinnen!
Kalvruset – Tjurruset i miniatyr!

Klart du ska vara med i årets roligaste och skitigaste lopp. 

I Kalvruset lovar vi dig att du får bli hur skitigt du vill och 

du kommer att bli det.
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Minikalvruset – ett kittlande äventyr

I Minikalvruset som är för de lite yngre barnen bygger vi en 

bana inspirerad av Tjurruset. Barnen springer iväg på ett 

litet äventyr där de passerar lekfulla hinder, en och annan 

sagofigur kan dyka upp längs banan och det gäller att ta sig 

fram genom snår och över de naturliga och byggda hinder 

som dyker upp. Väl i mål får alla som deltar en medalj för sin 

tappra insats.

tuffare! 

upp och bestämma sig på plats, vi kör drop-in hela dagen! Kom och tjuvtitta på 
banan och alla hinder innan du bestämmer vilken av banorna du vill springa. 

under hela dagen! 

För mer information om Minikalvruset besök Kalvruset.com

ANMÄL DIG PÅ:

www.kalvruset.com

 Anmälningsavgifter T.o.m. 27/8   Från 28/8

Kalvruset 170 kr 230 kr

Minikalvruset   60 kr  80 kr

PLATS Norra Fältet

TID Kalvruset: preliminär starttid kl 12.00

 Minikalvruset: preliminär starttid med drop

 in kl 11.00

•  Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka

 innan arrangemanget.

•  Håll även utkik på hemsidan för uppdateringar om

 tävlingen.



28 

Aktivt medlemskap 

– du tränar och/eller tävlar i föreningen.

Aktiv medlem under 18 år 500 kr 

Aktiv medlem över 18 år 600 kr 

Aktiv familj (minst 1 aktiv) 1 150 kr

tävlingsplan

Kan inte kombineras med andra rabatter, t.ex. 

ungdoms-/studentavgift (gäller endast under ordinarie 

anm.tid)

som medlem och målsman hjälpa till vid föreningens 

arrangemang vid minst två tillfällen. Elitaktiv hjälper till 

vid minst tre tillfällen under året. 

Bli medlem i en av Sveriges 

mest framgångsrika 

friidrottsföreningar!

Som medlem i IF Göta Karlstad har du möjlighet att följa utveck-

lingen inom en av Sveriges största och mest framgångsrika fri-

idrottsföreningar på nära håll. Vi erbjuder all typ av friidrotts-

verksamhet och vi genomför många olika arrangemang på ett år.

Visste du att vi även har löpgrupper oavsett ambitionsnivå, för-

äldraträning, friidrottsskola, sommarkollo och mycket annat. Läs 

mer om vad vi kan erbjuda på www.ifgota.se 

Ta chansen att bli del av gemenskapen!

Icke aktivt medlemskap 

– för dig som inte tränar och/eller tävlar i föreningen:

Icke aktiv medlem under 18 år 200 kr 

Icke aktiv medlem över 18 år 300 kr 

Icke aktiv familj (minst 1 aktiv) 600 kr

Kan inte kombineras med andra rabatter, t.ex. ungdoms-/

studentavgift (gäller endast under ordinarie anm.tid)

medlem ställa upp som funktionär vid föreningens 

arrangemang.
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ANMÄLAN TILL ARRANGEMANGEN

ANMÄL DIG PÅ:

www.varruset.se

Onsdag 17 maj

Lördag 17 juni

Tisdag 25 juli

Tisdag 29 augusti

Lördag 16 september

ANMÄLNINGSAVGIFTER T.O.M 4 JUNI FRÅN 5 JUNI
LÖPNING 10 KM 300 KR 380 KR 

GÅING / STAVGÅNG 10 KM 300 KR 380 KR

UNGDOMAR OCH STUDENTER 10 KM 200 KR 380 KR

KARLSTAD MINILOPP 715 ÅR 160 KR 210 KR

KARLSTAD MINIMINILOPP 06 ÅR  60 KR  80 KR

ANMÄLNINGSAVGIFTER 28/227/3 28/315/5 1617/5

FUN RUN  250 KR 275 KR 300 KR

TIDTAGNING  300 KR  325 KR 350 KR

ANMÄL DIG PÅ:

www.blodomloppet.se

ANMÄLNINGSAVGIFTER T.O.M 20 AUG FRÅN 21 AUG

10 KM eller 5 KM LÖPNING 300 KR 350 KR

5 KM PROMENAD 300 KR 350 KR 

ANMÄL DIG PÅ:

www.tjurruset.com

ANMÄLNINGSAVGIFTER T.O.M 27 AUG FRÅN 28 AUG

TJURRUSET 450 KR 620 KR 

KALVRUSET 170 KR 230 KR

MINIKALVRUSET  60 KR  80 KR

Världsfriidrott på Tingvalla IP

KÖP DINA BILJETTER PÅ

www.folksamgrandprix.se

ANMÄL DIG PÅ:

www.karlstadstadslopp.se
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CityTryck i Karlstad erbjuder helhetslösningar inom grafisk produktion, 
formgivning, original, tryck och bokbinderi – allt under samma tak. 
Det gör det enklare för dig som kund att ha hela produktionen samlad 
och framför allt är det ett effektivt arbetssätt som spar både tid och 
pengar. Vi brinner för smarta lösningar som gör nytta i din kommunikation.  

Kunskap och engagemang är våra ledord. Vi älskar utmaningen i snabb 
och säker produktion, där leveranserna sitter på klockslaget och till den 
kvalité som du förväntar dig. 

Läs mer på www.citytryck-karlstad.se

KUNSKAP & ENGAGEMANG

Ett färgstarkt och 
formsäkert 2017 
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Läs tidningen hur, var och när du vill

Ladda ner 
vår app 

nwt.se

Du hängerväl med!



Avs: IF Göta Karlstad
Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad

B

VÅRRUSETS HUVUDPARTNERS

KARLSTADS STADSLOPPS  HUVUDPARTNERS

KARLSTAD GRAND PRIX   HUVUDPARTNERS

BLODOMLOPPETS  HUVUDPARTNERS

TJURRUSETS  HUVUDPARTNERS

WWW.KARLSTADSTADSLOPP.SE

WWW.VARRUSET.SE

WWW.FOLKSAMGRANDPRIX.SE

WWW.BLODOMLOPPET.SE

WWW.TJURRUSET.COM

www.ifgota.se
CITY TRYCK I KARLSTAD AB 2017. Miljömärkt trycksak, lic.nr 341 144.


