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I Karlstad är det alltid något på gång. Musikfestivalen Putte 
i parken och friidrottsgalan Karlstad Grand Prix. Nöjesfabriken 
bjuder ständigt på häftiga musikupplevelser. I Löfbergs arena 
kan du uppleva världsartister och storslagna shower. Wermland 
Opera bjuder på konserter, opera och musikaler i världsklass. 
Mariebergsskogen med sina gröna ytor och sin utomhusscen 
är den självklara sommarfavoriten.

Varmt välkommen till evenemangsstaden.

Karlstad
är °upplevelser
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Varmt välkommen 
till årets svettigaste 
folkfest!
Ni är många som återvänder till Karlstad 
Stadslopp år efter år. Det är vi naturligtvis väldigt 
glada för! Vi tror att ni kommer tillbaka för att 
ni gillar arrangemanget, folkfesten och den 
positiva stämningen bland deltagare och publik. 
Men också för att Karlstad Stadslopp är ett av få 
motionslopp som kan garantera både sol och 
värme! 

För hur än vädret blir sätter solen och värmen sin 

prägel på Karlstad Stadslopp. 

Du känner säkert till att Karlstad kallas 
för solstaden. 
Anledningen passerar du under loppet. Utanför 
stadshotellet, alldeles intill älven, springer du 
förbi en staty av Eva Lisa Holtz, servitris och 
krögare på 1700- och 1800-talet. Hon blev känd 
för sitt glada och soliga humör, och med tiden 
blev hon ”Sola i Karlstad”, något som präglat 
bilden av staden. Sedan har vi väldigt många 

soltimmar också! 

Värmen då? 
Ja, du som sprungit Karlstad Stadslopp vet att 
vi gör allt vi kan för att ge dig ett varmt och 
välkommande bemötande. Värmen är en känsla 
vi vill förmedla från start till mål. Och det är 
värmen vi får tillbaka som ger oss kraft att 

arrangera Karlstad Stadslopp för 36:e gången! 

På föreningens, våra partners och 
fantastiska funktionärers vägnar 
önskar jag dig varmt välkommen 
till solen, värmen och årets svettigaste 
folkfest! 

Vi ses i Karlstad 
den 13 juni!

Ellinor Johansson
Marknad- & Arrangemangsansvarig 
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Karlstad Stadslopp 
– välj mellan 10 och 21 km!
Den 13 juni är det dags för den 36:e upplagan av 

Karlstad Stadslopp (f.d. Götajoggen). I samband med 

fjolårets 35-årsjubileum, testades en ny distans, eller 

rättare sagt ytterligare en, 10 km och 21 097,5 meter. 

För första gången i loppets historia, Götajoggen 

inräknad, kunde du ifjol välja att springa ett halv-

maraton. En distans som blev en succé, vilket gör att 

vi i år fortsätter att erbjuda två distanser på vårt lopp 

– 1 eller 2 varv?

Oavsett vilken distans du väljer lovar vi dig en 

härlig utmaning. Karlstad Stadslopp har en central 

bansträckning, en av landets flackaste och snab-

baste milsbanor samt en inramning med levande 

musik och tusentals åskådare. Kombinera detta med 

drygt 5 000 deltagare, och du har en fantastisk löp-

upplevelse!  

Den 13 juni är det fest i solstaden!  
Varmt välkommen att delta du också!
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Fjolårets 1700 barn 
kan inte ha fel!
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 mel-
lan 0-6 år som tycker att glädje och rörelse är roligt. 
Tillsammans med vår partner KMTI värmer vi upp alla 
barn, under lättsamma förhållanden, för att sedan ge 
oss ut på ett äventyr. 

Ett äventyr som denna dag består av att klara av att 
springa den cirka 150 meter långa banan på arrange-
mangsområdet. Längs banan möter barnen bland 
annat på vår maskot Göta, en örn som inte lärt sig 
flyga. Så visa Göta hur man springer, och spring förbi 
henne in i mål och ta emot den fina guldmedaljen ni 
får vid passerandet av mållinjen! 

Fartfylld och glädjefylld löptur tillsammans med de 
minsta, det är vad vi erbjuder i samband med Karlstad 
Miniminilopp. 
 
PS. Alla barn som anmäler sig under ordinarie anmäl-
ningstid erhåller även en T-shirt där barnen själva får 
skriva sitt namn!  Tänk på att det inte går att förbeställa 
storleken på T-shirten, vilket gör att det är först till 
kvarn. (För er som gör en efteranmälan, gäller detta 
erbjudande så långt laget räcker).
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Karlstad Minilopp 7–12 år:
Gemenskap, glädje och fart?  Då är Karlstad Minilopp 

rätt! Miniloppet vänder sig till de lite större barnen, 

i åldrarna 7-12 år. För dessa barn gäller det att klara 

av utmaningen att ta sig runt Sundstatjärnen. Banans 

längd mäter ca 1,5 kilometer och vi lovar en lika lång 

hejaklack längs banan. Allt för att barnen ska få energi 

och en rolig upplevelse, oavsett om de springer, joggar 

eller går. Målgången är densamma som för Karlstad 

Stadslopp och samtidigt som du korsar mållinjen pas-

serar du genom en stor målportal, som kanske mamma 

eller pappa även kommer passera senare under 

dagen?!  

För att du ska veta exakt hur fort du sprang, kommer vi 

att mäta din tid med ett chip som sitter i din nummer-

lapp. Men tiden är inte det viktigaste, utan att delta-

garna ska ha det skoj!  

I mål får samtliga deltagare en samplingspåse som 

innehåller bland annat dryck och annat smått och gott 

från loppets partners!
PS. Alla barn som anmäler sig under ordinarie  
anmälningstid erhåller även en T-shirt. Tänk på att det 
inte går att förbeställa storleken på T-shirten, vilket gör 
att det är först till kvarn. (För er som gör en efteranmä-
lan, gäller detta erbjudande så långt laget räcker).

Anmäl dig till Karlstad Minilopp och  
Karlstad Miniminilopp den 13 juni och upplev  

årets spralligaste löparfest du också!
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Så här anmäler du dig!               
Välj det betalningssätt som passar dig bäst. 

Internetbetalning
Anmäl dig direkt på vår hemsida www.karlstadstadslopp.se och betala med Visa eller MasterCard 

alternativt direktbetalning via Nordea eller Swedbank.  

PlusGiro 47 37 91-2
Gör en inbetalning via din internetbank. Där kan du använda meddelandefältet för att skriva in de uppgifter 

som efterfrågas nedan. Komplettera vid behov betalningen med ett e-postmeddelande till 

betalning@ifgota.se, skriv då ”enl. mail” i meddelandefältet vid bankbetalningen.

Om du vill betala med PlusGirotalong, kontakta IF Göta Karlstads kansli, tel. 054-21 23 27, 

så skickar vi en talong till dig. 

KOm IhåG ATT uPPGe FöljAnde uPPGIFTer:

namn och adress:  Vi skickar ut startbevis/PM till alla deltagare som anmält sig inom ordinarie tid.  

Detta sker i första hand via e-post. Därav viktigt att uppge mail i samband med anmälan.

Klass:  Ställer du upp i löpning 10 km, löpning 21 km (halvmaraton) eller gåing 10 km?  

 (I gåingklassen ges ingen officiell tid. Vill du gå men ändå få tid 

 anmäler du dig till löpning 10 km.)

Kön:  Dam- eller herrklass

Födelsedata:  Dessa uppgifter offentliggörs inte och är inget krav 

 (måste dock uppges för deltagare i veteranklasserna).

Cirka löptid: Uppskattad löptid på 10 km (oavsett om du deltar i 10 eller 21 km, vill vi att du anger 

uppskattad löptid på 10 km.) 

ungdom/Student: Ange om du är student (giltig studentlegitimation måste kunna uppvisas vid 

nummerlappsutdelningen) eller ungdom (född 1997 eller senare) så får du under ordinarie 

anmälningstid (t.o.m. 27 maj) 100 kr rabatt på startavgiften.

Laganmälan
Vill du anmäla ett lag? Se information på mittuppslaget i denna inbjudan.

Anmälningsavgifter T.o.m 27 maj Från 28 maj

löpning 10 km, Gåing/Stavgång 10 km 280 kr 360 kr 

löpning 21 km (halvmaraton) 380 kr 460 kr

ungdomar och Studenter 10 km 180 kr 360 kr

Karlstad minilopp 7–12 år 160 kr 210 kr

Karlstad miniminilopp 0–6 år  60 kr  80 kr

OBS! Alla rabatter upphör efter 27 maj.
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för att du ger fler 
chansen att idrotta!
Några gör det för att tjäna pengar. 

Vi gör det för att vi vill ge fler chansen att idrotta. 

När du deltar i Karlstad Stadslopp är du en del 

av en riktig folkfest. Men du är faktiskt viktig 

på ett annat sätt också. Här går nämligen hela 

överskottet tillbaka till idrottsverksamheten. 

Tack vare att du deltar i våra arrangemang* kan vi 

ha en låg medlemsavgift som gör att alla barn och 

ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, 

kan delta i vår verksamhet. Tack vare dig kan vi 

bjuda in 700 aktiva friidrottare till inspirerande 

och intensiva träningar varje vecka. Tack vare 

dig kan vi utveckla föreningens tränare genom 

kostnadsfria utbildningar. Och mycket mer.

Tack vare dig är vi en av Sveriges främsta bredd- 

och elitföreningar. En förening där glädje, värme 

och gemenskap genomsyrar verksamheten, och 

där alla är välkomna!

Tack för att du väljer ett arrangemang 
där överskottet går direkt tillbaka 
till den idrottsliga verksamheten! 

Du gör skillnad! Året runt! Tack!

* VårRuset 21 maj, Karlstad Stadslopp 13 juni, 

Karlstad Grand Prix 22 juli samt höstens största 

utmaning, Tjurruset 12 september. 

TAcK
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FörbereD DIG InFör 

MoTIonSFeSTen 
genom att köpa årets 

funktions T-shirt!

 

 T-shirten säljes via:

• Vårt kansli på Regementsgatan 8 i Karlstad, 

 ring vid frågor och öppettider 

 054 – 21 23 27.

• Få T-shirten direkt hem 
 till din dörr.
 Sätt in 140/270 kr + 45 kr (expeditionsavgift) 

 på PG 47 37 91-2 

 och uppge ”Karlstad Stadslopps T-shirt”, namn,

 adress och storlek.

• Förboka, betala i god tid och hämta på 
 arrangemangsområdet den 13 juni. 
 Bokning samt mer info sker via mail:  

 info@ifgota.se 

nYHeT!

Tä
v

l
in

g
! KöP DIn T-SHIrT InnAn LoPPeT

träna i den, jobba i den, ha den när du städar, eller är ute med hunden, 
vad vet vi?! Fram till arrangemangsdagen kan du lägga upp en bild på dig 

iklädd T-shirten ”in-action” på Instagram eller Facebook. Nämn #karlstadstadslopp 
eller @karlstadstadslopp i texten och var med och tävla om 

en fri start till Karlstad Stadslopp 2016. 

I år finns T-shirten i två varianter 
– en kortärmad samt en långärmad modell!
Pris: Kortärmad 140 kr / Långärmad 270 kr

Storlek: Kortärmad T-shirt finns i storlek XS – XXL (unisex)

Långärmad T-shirt (begränsad upplaga) finns i dam (XS – XL) 

och herr (S – XXL)

FRAMSIDA

BAKSIDA

Tä
v

l
in

g
!
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Vi bjuder alla i Karlstad minilopp på en glass!

Imtech i Karlstad
tel 010-472 60 00  
www.imtech.se

Det är insidan 
som räknas

Installationer och service inom elteknik, värme & sanitet
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Vi skryter inte gärna...
CityTryck är ett riktigt tryckeri med anor sen 1876. Vi jobbar hårt för att ha nöjda  
kunder, med vår kunskap och vårt engagemang kan du känna dig trygg.

Har ni behov av förpackningar, foldrar, broschyrer, kuvert, affischer, flyers, böcker,  
banderoller, visitkort, mappar, brevpapper eller andra trycksaker – vill du ha hjälp med 
formgivning och layout så är vi faktiskt bra på det också.

Som ett bevis på att vi är ett riktigt tryckeri med säkra och trygga leveranser är vi bl a 
huvudleverantör av grafiska tjänster till Svenska Friidrottsförbundet.  

Vill ni ha ytterligare kontakt med oss, gå gärna in på vår hemsida www.citytryck-karlstad.se

Off ic ia l  supp l ie r  fo r :
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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

Förskolan Hasselbol 
Passivhus, Sunne
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Först ses vi på Sundsta den 13 juni sedan på norra Fältet den 12 september!

Kalvruset är för dig som är född 2001–2006. 
Banan mäter ca 2,5 kilometer och är full av tuffa 

hinder. En riktig utmaning för alla tjejer och killar 

som gillar att röra på sig och inte är rädda för att få 

lite skitiga kläder. 

Minikalvruset är arrangemanget för dig  
som är född 2006 och senare.
Minikalvruset är ett spännande äventyr med roliga 

hinder anpassade för de yngre. Gillar du att springa, 

hoppa och krypa är detta loppet för dig!

Missa inte årets 
   skitigaste lopp LörDAG    12 SePTeMber



15Välj mellan 10 och 21 kmlördag 13 juni 2015

den 12 september är det dags för årets skitigaste 

utmaning. I fjol blev loppet fulltecknat med 3216 

deltagare. I år, kommer fler att få chansen att 

springa! Allt tyder dock på att även årets lopp 

kommer att bli fullt. Så vänta inte, gå in och anmäl 

dig redan nu! 

Inför den 24:e upplagan av Tjurruset kan vi återigen 

lova dig en riktig utmaning. Det är tufft, skitigt och 

fullt av överraskningar. Att banan på förhand är 

hemlig gör att man aldrig vet vad som väntar bakom 

nästa krön. Det finns i dag liknande lopp i landet 

men det finns bara ett original, och det är Tjurruset 

från Karlstad.

Att man inte själv vill eller har möjlighet att springa 

är inget hinder för att vara en del av Tjurruset 2015. 

Förra året var en publiksuccé och vi lovar alla som 

tar sig till Norra Fältet och I2-skogen den  

12 september får en dag att minnas. 

För anmälan samt mer information om 
arrangemanget besök: www.tjurruset.com
Du följer oss även via facebook.com/tjurruset.
 
VI SeS Den 12 SePTeMber! 

LörDAG    12 SePTeMber
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Specialpriser på logi!
Sov gott, innan och efter loppet, på något av våra hotell.
Passa också på att fira med bubbel i vår relax innan en god middag.

Scandic Winn               054-776 47 00
Scandic Karlstad City   054-770 55 00
Scandic Klarälven        054- 776 45 00
Uppge: Stadsloppet

LADDA UPP ELLER NER....

scandichotels.se
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Årets medaljporträtt 
Bibliotekshuset Karlstad

Bibliotekshuset ritades av arkitekten Janne Feldt och stod klart 1973. 

Det är ett typiskt 70-talshus, byggt i betong och med en brun-orange träfasad 

som kontrast. 

Konstnären Per Thorlins Livsströmmen flyter fram både på fasaden och inuti 

byggnaden. 

I Bibliotekshuset kan du se bio och teater, skapa egen film och konst, låna 

böcker, film, tidskrifter och musik, träffa aktuella författare, se intressanta 

utställningar och lyssna på spännande föredrag. I Bibliotekshuset finns även 

Kontaktcenter som tar emot kommuninvånarnas frågor till Karlstads kommun. 

I anslutning till Muséeparkens musikkontroll och passage av dryga 8,5 km, ser 

du Bibliotekshuset till höger om Lars Lerin-museet. 

Välkommen in innan, eller efter loppet! 
EAS-150316-Q2D-Karlstad Stadslopp Medal

Front View 
Ø 60mm

Back View 
Ø 60mm

 S TD AA DT SS LL OR PA P
K

KARLSTAD  STADSLOPP

2015
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Vi älskar sport

Frankeras ej 
VF betalar

portot

VÄRMLANDS FOLKBLAD 
kundtjänst

SVARSPOST 
650 019 500 
658 00 Karlstad

Läs VF i tre månader för 344:-
       JA TACK! Jag vill provläsa Värmlands Folkblad i tre månader för bara 344:-  
      (ord pris 687:-).

     Ange din e-postadress, så får du tillgång till eVF utan extra kostnad. 

NAMN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ADRESS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

POSTADRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

E-POST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TELEFON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skicka in kupongen eller ring 054-17 56 90.  
Du kan också mejla dina uppgifter till pren@vf.se

Erbjudandet gäller till 31/7 2015 för privatpersoner inom Värmlands län och till den som inte varit abon-
nent eller har haft en rabatterad/provläsningsperiod de senaste 3 månaderna. Dina lämnade uppgifter 
kommer att behandlas av Värmlands Folkblad för att kunna fullgöra avtal och kan också komma att 
behandlas för marknadsändamål för oss och våra samarbetspartners. Vi frågor kontakta oss 
på tel 054-17 55 00 eller pul@vf.se 20

/7
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rIV ur ocH SäTT uPP  PÅ AnSLAGSTAVLAn!

Laganmälan till Karlstad Stadslopp
Att tävla i lag kan höja upplevelsen på tävlingsdagen.  
Ta med dig dina vänner och få en oförglömlig upplevelse av 
Karlstad.  
utmana konkurrenter, bjud med släkten eller vännerna och få 
någon att dela Karlstad Stadsloppsdagen med!  
Alla anmälda lag deltar dessutom i utlottningen av fina lagpriser. 
Lagmedlemmarna är självklart även med i den individuella 
tävlingen.

Detta är ett lag: 
ett lag består av 5–6 personer (blandat tjejer, killar eller 
enbart det ena könet), där de 5 snabbaste tiderna i mål 
ger  lagets tid.  
Alla lagmedlemmar måste springa samma distans 10 km.

Anmälan
Anmäl ert lag på www.karlstadstadslopp.se eller använd lagta-
longen till höger. Kopiera talongen om det behövs fler platser 
(talongen går även att ladda ner från hemsidan). Sista ordinarie 
anmälningsdag är den 27 maj.

Upplev Karlstad Stadslopp ihop med vänner, släkt eller kollegor 

genom att anmäla er till Karlstad Stadslopps lagtävling.  Är du 

anmäld i ett lag, deltar du både i den individuella klassen och 

tillsammans med dina lagkamrater i lagklassen.  För visst ger det 

lite extra energi att var en del av ett team. Att kämpa sig genom 

loppet för att sedan i mål få jubla med sina lagkamrater är en härlig 

känsla!

Skicka anmälan till: tavling@ifgota.se

 IF Göta Karlstad 
 Regementsgatan 8 
 653 40  Karlstad                      

Vinster
Förutom pris till det snabbaste laget lottas det även ut fina priser 

bland samtliga lag som deltar. 

Information
För ytterligare information kontakta IF Göta Karlstads kansli 
054-21 23 27 eller se www.karlstadstadslopp.se. 
Startlistor uppdateras kontinuerligt på vår hemsida.

Visste du att du kan delta i veteranklass?!
Du vet väl om att du kan anmäl dig att delta i veteranklass.  

Mer info besök vår hemsida.
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rIV ur ocH SäTT uPP  PÅ AnSLAGSTAVLAn!

Anmäl ditt lag!  

Om fälten inte räcker till går det bra att kopiera lagtalongen eller ladda ner en ny ifrån www.karlstadstadslopp.se. 

OBS. Ungdoms- /Studentrabatt gäller endast t.o.m. 27/5!

Lagets namn  ______________________________________Kontaktperson  __________________________________

Företag eller organisation  ___________________________________________________________________________

Adress  ____________________________________________E-Post _________________________________________

Postnummer ____________________Ort  _____________________________ Tel dagtid_________________________  

D
el

ta
g

a
r

e 
1 Namn ________________________________________ Ca tid (10km) _____________ÅÅ  _____MM _____ DD _____

E-post ________________________________________

Adress  __________________________________ Postnr _________________ Ort _______________________________

 Löpning 10 km   Gåing       Herr         Dam       Veteranregistrering löpning       Ungdom/Studerande

D
el

ta
g

a
r

e 
2 Namn ________________________________________ Ca tid (10km) _____________ÅÅ  _____MM _____ DD _____

E-post ________________________________________

Adress  __________________________________ Postnr _________________ Ort _______________________________

 Löpning 10 km   Gåing       Herr         Dam       Veteranregistrering löpning       Ungdom/Studerande

D
el

ta
g

a
r

e 
3 Namn ________________________________________ Ca tid (10km) _____________ÅÅ  _____MM _____ DD _____

E-post ________________________________________

Adress  __________________________________ Postnr _________________ Ort _______________________________

 Löpning 10 km   Gåing       Herr         Dam       Veteranregistrering löpning       Ungdom/Studerande

D
el

ta
g

a
r

e 
4 Namn ________________________________________ Ca tid (10km) _____________ÅÅ  _____MM _____ DD _____

E-post ________________________________________

Adress  __________________________________ Postnr _________________ Ort _______________________________

 Löpning 10 km   Gåing       Herr         Dam       Veteranregistrering löpning       Ungdom/Studerande

D
el

ta
g

a
r

e 
5 Namn ________________________________________ Ca tid (10km) _____________ÅÅ  _____MM _____ DD _____

E-post ________________________________________

Adress  __________________________________ Postnr _________________ Ort _______________________________

 Löpning 10 km   Gåing       Herr         Dam       Veteranregistrering löpning       Ungdom/Studerande

D
el

ta
g

a
r

e 
6 Namn ________________________________________ Ca tid (10km) _____________ÅÅ  _____MM _____ DD _____

E-post ________________________________________

Adress  __________________________________ Postnr _________________ Ort _______________________________

 Löpning 10 km   Gåing       Herr         Dam       Veteranregistrering löpning       Ungdom/Studerande

 Fakturera – endast företag och förening (avg. 45 kr)   
 Inbetalning till Plusgirokonto 47 37 91-2
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SE TILL ATT KARLSTAD 
STADSLOPP BLIR RIKTIGT ROLIGT 

Du kan minska risken för skador och skavanker under Karlstad Stadslopp 
genom kunskap, planering och några smarta förebyggande åtgärder.

MINA TIPS:
• Ha väl insprungna skor. Det minskar risken för skavsår
• Drick vatten eller sportdryck regelbundet och i lagom mängd
• Se till att skosnörena är knutna
• Se till att du inte blir kall efter loppet. Ha med överdragskläder
• Tar du riktigt god tid på dig i loppet, glöm inte refl exvästen

genom kunskap, planering och några smarta förebyggande åtgärder.

MINA TIPS:
• Ha väl insprungna skor. Det minskar risken för skavsår
• Drick vatten eller sportdryck regelbundet och i lagom mängd
• Se till att skosnörena är knutna
• Se till att du inte blir kall efter loppet. Ha med överdragskläder
• Tar du riktigt god tid på dig i loppet, glöm inte refl exvästen

Lars-Johan Sahlin 
skadeförebyggare
Tel: 054-775 15 15  
Mail: Lars-Johan.Sahlin@LFvarmland.se
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Nu är våren här, vilket ger oss alla lite extra spring i benen. 
För att hjälpa dig att komma igång och att hålla igång, 
erbjuder vi följande aktiviteter:

IF Göta Karlstads Löpgrupp bas:
löpgrupp Bas är för dig som vill träna löpning på en enkel 
nivå med inspirerande och duktiga tränare. Här krävs inga 
kunskaper om löpning eller stor löparvana.  
Tid: Tisdagar 18.00. Plats: rudsspåret

IF Göta Karlstads Löpgrupp Medel:
löpgrupp Medel är en grupp för dig som tränar löpning regelbundet och vill göra det tillsammans med 
andra.  Nivån anpassas efter din förmåga och träningspassen är upplagda så att personer med olika 
löparkapacitet kan träna gemensamt. Träningen genomförs på olika platser runt om i Karlstad.  

För tid och plats: se www.ifgota.se (träning - löpgrupper)

IF Göta Karlstads Löpgrupp Avancerad:
löpgrupp avancerad är för dig med en bra grund och vill bli bättre. I gruppen kör inte alla i samma fart, 
utan vila och längd anpassas så att alla håller ihop detta för att få ut så mycket som möjligt av att träna 
tillsammans! För tid och plats: se www.ifgota.se (träning - löpgrupper)

Spring med IF Göta Karlstad  
–  Vi hjälper dig inför den 13 juni

IF Göta Karlstads nYA motionsturné:
Under våren kommer vi att genomföra 10 träningstillfällen runt om i Karlstad. 
Allt för att du ska komma väl förberedd den 13 juni.  Varje pass fokuserar på olika 
saker, allt för att utveckla och motivera dig i din träning. Nytt för i år är att vi valt 
att fokusera på tre målgrupper, där vi delar in passen i Allmängrupp där du som 
nybörjare och vardagsmotionär är varmt välkommen. Här ses inga begränsningar, 
gå, jogga, lunka, eller spring fort som bara den! I vår andra grupp; Medelgruppen 
är tempot lite högre och dessa tillfällen riktar sig till dig som är en lite mer van 
motionär. Avslutningsvis erbjuder vi under våren även några avancerade pass, där 
du som van motionär får möjligheten att träna tillsammans med IF Götas duktiga 
aktiva och ledare. 

Vi reserverar oss för ev. ändringar av datum och plats.

Mer info om platser och dagar, besök karlstadstadslopp.se alt vår facebooksida – 
facebook.com/karlstadstadslopp. 

Ingen föranmälan krävs och alla är välkomna att delta. 

(v.15)  8 april  – Tingvalla IP. Uppstart av Motionsturnén – Allmängrupp 

(v.16)  15 april  – Våxnäshallen / I2-skogen – Allmängrupp  

(v.17)  23 april – Tingvalla IP – Medelgrupp & Avancerad 

(v.18)  28 april – Mariebergsskogens entré – Avancerad

(v.19)  6 maj  – Rudsspåret – Allmängrupp 

(v.20)  13 maj  – Kronoparken – Medelgrupp

(v.21)  18 maj  – Mariebergsskogens entré – Avancerad

(v.22)  27 maj  – Jakobsbergsspåret – Allmängrupp

(v.23)  1 juni  – Tyrstugan – Medelgrupp / Avancerad

(v.24)  9 juni  – Sundsta avslutning – tips/uppsnack inför loppet – Allmängrupp 
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Vi har bredd, spets och inte minst  energi som skapar resultat.  
Vi kallar det Energized Engineering. rejlers.se

Vill du hjälpa till och göra 

Karlstad till en ännu  

bättre stad?

Bli medlem i Moderaterna i Karlstad!

Kontakta föreningsordförande Christian Holm

070 - 621 08 21  

christian.holm@moderat.se



25www.karlstadstadslopp.seLördag 13 juni 2015

Stena Recycling i Karlstad
Telefon 010-445 63 00
www.stenarecycling.se

BARA EN SAK
ÄR VIKTIGARE
ÄN ATT VINNA.
ÅTERVINNA.

Välkommen

till Stena
Recycling!

Sonnelids logotyp

Sonnelids_SO_SvV.eps Sonnelids_SvV.eps

Sonnelids_SO_Neg.eps Sonnelids_SO_PMS-326.eps Sonnelids_SO_PMS-431.eps Sonnelids_SO_PMS-610.epsTel. 054-56 3010

Spårgatan 2, 653 43 Karlstad 

Öppettider
Måndag-Fredag 10.00 -18 00 

Lördag 10.00 -16 00 
Söndag 12.00 -16.00

Välj bland  52.500 unika platser i Värmland
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1997 deltog johanna Kaikkonen i Götajoggen till-

sammans med sin far. Bilden som togs samma år, 

på den lilla flickan och övrig deltagare kom sedan 

att pryda inbjudan till 1998-års Götajogg. Idag, 

många år senare har vi fått fatt på tjejen på bilden 

genom sociala medier. Johanna kontaktade IF Göta 

efter en efterlysning på nätet och bekräftade att det 

var hon på en av bilderna. 

Löpningen en del av livet, uppväxten och hjärtat:

när började du testa på löpning? 

Jag har i stort sett sysslat med det sen jag lärde mig 

gå. Jag har haft väldigt entusiastiska och stöttande 

föräldrar som lät mig vara med i min första löp-

tävling redan när jag var 4 eller 5 år gammal. Jag 

minns att jag tyckte det var oerhört skoj och att det 

gick riktigt bra för mig. Trots att jag stannade efter 

vägen för att se om det fanns fiskar i en damm jag 

passerade.

när var första gången du deltog i Götajoggen 

(tidigare Karlstad Stadslopp)? 

När jag var sju år. 

Vem var det som lockade med dig första gången?

Min far Kauko Kaikkonen! Det var en stor tävling 

med massor av folk och verkade helt enkelt vara 

en kul grej som jag ville vara en del av. Folk tyckte 

troligen att jag var lite för ung men jag var säker på 

att det inte skulle bli några problem. 

en löpare från förr:

Bilden från 1997, vad kommer du ihåg 

från detta år? 

Jag var ju ganska ung det året också, så jag minns 

inte i exakt detalj hur det såg ut just då. Jag hade 

ju redan deltagit förut, så jag visste vad jag hade 

att vänta mig och var villig att på nytt möta denna 

trevliga utmaning och förhoppningsvis göra bättre 

ifrån mig den här gången. 

Vad var extra roligt det året? 

Att jag fick vara med på omslaget 

Bästa tipset för att hålla igång än idag? 

Att försöka hålla igång så gott man kan. Den men-

tala inställningen är det absolut viktigaste. Man 

kan komma så otroligt långt med enbart vilja! Tror 

man inte på sig själv så är det självklart att man 

inte lyckas. Och självklart, att gilla det man gör 

och inte se det som en börda. (Sen är det viktigt att 

ta hand om sig och sin kropp, äta rätt och allt det 

där klassiska.)

ditt mål i år, 18 år senare? 

I år blir det mest att bara ta mig runt, då jag inte 

haft möjlighet att träna som jag skulle ha velat, av 

diverse anledningar. Jag kunde inte vara med alls 

förra året då jag fick hjärnhinneinflammation och 

hade en lång period enbart att återhämta mig och 

komma tillbaka till mitt normala liv igen. Därför 

kommer jag inte sikta på en speciell tid eller så, 

utan bara att ha kul! Det är det viktigaste. 

 

Vi från IF Göta Karlstad, Karlstad Stadslopp önskar dig varmt lycka till 

samt ett stort tack för ditt medverkande i loppet under alla dessa år.
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Karlstad Stadslopp utökar på nätet:
nyhet: Meme-generator
Peppa din utmanare inför årets svettigaste folkfest!

Skapa en Meme och tagga din vän.  

Utmana dina nära eller kära, eller bara skriv något kul och dela. 

Nytt för i år är att vi skapat en egen Meme-generator där du kan  

skapa bilder med eget budskap och innehåll och dela vart du vill.  

Besök karlstadstadslopp.se och klicka vidare till ”Skapa din meme”  

eller gå direkt via challengememe.se/karlstadstadslopp

Instagram
Du vet väl om att du kan följa oss via Instagram?!
Självklart heter vi Karlstad Stadslopp även på Instagram  

och vi ser gärna att du taggar #Karlstadstadslopp och delar med dig av  

din träning och uppladdning inför loppet. Följ oss på @karlstadstadslopp 

Facebook
För dig som gillar att få dagsfärska uppdateringar och  

det senaste direkt i din mobil eller surfplatta, då rekom- 

menderar vi vår Facebooksida som växer för varje dag.

Följ oss via facebook.se/karlstadstadslopp
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Vill du ha en vinnande 
stil, utan bil..?
Åk med oss till Karlstad Stadslopp. Uppvärmning ingår ;)

Följ Karlstadsbuss på Facebook!

Äventyr för hela familjen 

Upplev en dag tillsammans full av utmaningar, spänning och skratt. 
Öppet året runt 

 
0586-771130 ● www.bodaborg.se/karlskoga ● karlskoga@bodaborg.se 
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Lagergrens gata 4 Karlstad

010-8502400

www.cowi.se

Teknikkonsulten

Under våren 2015 startade Karlstad Stadslopp upp sitt arbete med ambassadörer för loppet runt om i Sverige. 

Gensvaret från tidigare löpare var stort. Redan på någon vecka fanns ambassadörer i städer som Oslo, 

Göteborg, Strömstad, Säffle, Grums, Filipstad och givetvis på hemmaplan i Karlstad och på Hammarö.  

Vad är då en ambassadör för Karlstad Stadslopp? En ambassadör för Karlstad Stadslopp ska själv springa, eller 

har sprungit loppet tidigare, för att på ett genuint och äkta sätt kunna sprida det budskap, den känsla och den 

värme som Karlstad Stadslopp genererar. Är du en ambassadör för loppet? Kontakta oss via info@ifgota.se.

Träffa några av våra ambassadörer: 

Göteborg: erik Andersson

Jag heter Erik Andersson och är ambassadör för både Göteborg och Oslo. I ryggsäcken har jag ett gäng 

minijoggen från 90-talet, några stadslopp och ett tjurrus. Det värsta jag vet är att träna själv så är du i Oslo 

under veckan och vill åka skidor eller ta en löprunda i Göteborg under helgen så är det bara att kontakta mig 

så styr vi upp ett roligt pass och laddar inför sommarens löpfest i Karlstad =). 

Träna med mig: 070 35 77 245 alt maila andersson.em@hotmail.com

Ambassadörerna sprider vårt budskap
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Strömstad: Lars nilsson

Jag heter Lars Nilsson och bor i Strömstad. Löpning är min stora 

passion sedan tre år tillbaka. Det brukar bli 3-5 mil i veckan. För att 

hålla igång så är jag med i ca 7-10 lopp om året. Det senaste var 

tunnelloppet i Stockholm. Jag är medlem i Strömstad Löparklubb.  

Den 13 juni ser ni mig i samband med Karlstad Stadslopp! 

Kontakta mig genom: lars.a.nilsson@spray.se

Filipstad: Martin Jansson

Jag heter Martin Jansson och kommer från Filipstad.  Jag har en passion 

för löpning och då är det inte bara löpningen i sig utan utmaningen 

och äventyret som varje tur tar ut mig på. Känslan av att det aldrig är 

försent eller att ingenting är omöjligt, är en del av det jag vill förmedla 

som ambassadör för Karlstad Stadslopp. Så bor du i Filipstad och vill 

ha en löparkompis eller råd om hur du ska komma igång, kan jag 

hjälpa dig på vägen. Tveka inte utan kontakt mig så hjälper jag er mot 

målet och självklart rekommenderar jag Karlstad Stadslopp den 13 juni 

2015 och hoppas att ni tar det som en utmaning för det gör jag. 

Hoppas att vi ses och hörs! Vänliga hälsningar Martin Jansson Filipstad. 

Kontakta mig på 070-3339006 eller sök upp mig på Facebook, har 

även startat upp en offentlig grupp på FB som heter Löpning i Filipstad 

som ska göra det lättare att hitta en träningskompis.

Karlstad: Johanna raleby Frisk

Jag heter Johanna och bor i Karlstad där stadsloppet går av stapeln. 

Gjorde min första loppdebut förra året. Fick mersmak direkt och rev av 

4 lopp under några månader här i Karlstad. Vill du ha ett löpsällskap 

som är tyst och inget säger så är inte jag rätt person. Jag älskar att 

pusha på, skrika lite och utmana mig själv och hjälpa andra till 

utmaningar!  

Jag nås på johanna.ralebyfrisk@gmail.com. 

 

 

 

Ambassadörerna sprider vårt budskap 

Under våren 2015 startade Karlstad Stadslopp upp sitt arbete med ambassadörer för loppet runt om i 
Sverige. Gensvaret från tidigare löpare var stort, och redan på någon vecka fanns ambassadörer i 
städer som Oslo, Göteborg, Strömstad, Säffle, Grums, Filipstad och givetvis på hemmaplan i Karlstad 
och på Hammarö.  
Vad är då en ambassadör för Karlstad Stadslopp? En ambassadör för Karlstad Stadslopp ska själv 
springa, eller ska ha sprungit loppet, för på ett genuint och äkta sätt kunna sprida det budskap, den 
känsla och den värme som Karlstad Stadslopp genererar.  

Träffa några av våra ambassadörer:  

 Göteborg: Erik Andersson 
Jag heter Erik Andersson och är ambassadör för både Göteborg och Oslo. I ryggsäcken har 
jag ett gäng minijoggen från 90-talet, några stadslopp och ett tjurrus. Det värsta jag vet är att 
träna själv så är du i Oslo under veckan och vill åka skidor eller ta en löprunda i Göteborg 
under helgen så är det bara att kontakta mig så styr vi upp ett roligt pass och laddar inför 
sommarens löpfest i Karlstad =). 
Träna med mig: 070 35 77 245 alt maila andersson.em@hotmail.com 
 
Strömstad: Lars Nilsson 
Jag heter Lars Nilsson och bor i Strömstad. Löpning är min stora passion sedan tre år 
tillbaka. Det brukar bli 3-5 mil i veckan. För att hålla igång så är jag med i ca 7-10 lopp om 
året. Det senaste var tunnelloppet i Stockholm. Jag är medlem i Strömstad Löparklubb. Den 
13 juni ser möter ni mig i samband med Karlstad Stadslopp! 
Kontakta mig genom: lars.a.nilsson@spray.se 

 

Filipstad: Martin Jansson 
Jag heter Martin Jansson och kommer från Filipstad.  Jag har en passion för löpning och då 
är det inte bara löpningen i sig utan utmaningen och äventyret som varje tur tar ut mig på. 
Känslan av att det aldrig är försent eller att ingenting är omöjligt är en del av det jag vill 
förmedla som ambassadör för Karlstad Stadslopp. Så bor du i Filipstad och vill ha en 

löparkompis eller råd om hur du ska komma igång kan jag hjälpa dig på vägen. Tveka inte 
utan kontakt mig så hjälper jag er mot målet och självklart rekommenderar jag Karlstad 
Stadslopp den 13 juni 2015 och hoppas att ni tar det som en utmaning för det gör jag. 
Hoppas att vi ses och hörs vänliga hälsningar Martin Jansson Filipstad. Kontakta mig på 
070-3339006 eller sök upp mig på Facebook, har även startat upp en offentlig grupp på FB 
som heter Löpning i Filipstad som ska göra det lättare att hitta en träningskompis. 

 

Karlstad: Johanna Raleby Frisk 
Jag heter Johanna och bor i Karlstad där stadsloppet går av stapeln. Gjorde min första 
loppdebut förra året. Fick mersmak direkt och rev av 4 lopp under några månader här i 
Karlstad. Vill du ha ett löpsällskap som är tyst och inget säger så är inte jag rätt person, jag 
älskar att puscha på, skrika lite och utmana mig själv och hjälpa andra till utmaningar!  
Jag nås på johanna.ralebyfrisk@gmail.com.  

 

löparkompis eller råd om hur du ska komma igång kan jag hjälpa dig på vägen. Tveka inte 
utan kontakt mig så hjälper jag er mot målet och självklart rekommenderar jag Karlstad 
Stadslopp den 13 juni 2015 och hoppas att ni tar det som en utmaning för det gör jag. 
Hoppas att vi ses och hörs vänliga hälsningar Martin Jansson Filipstad. Kontakta mig på 
070-3339006 eller sök upp mig på Facebook, har även startat upp en offentlig grupp på FB 
som heter Löpning i Filipstad som ska göra det lättare att hitta en träningskompis. 

 

Karlstad: Johanna Raleby Frisk 
Jag heter Johanna och bor i Karlstad där stadsloppet går av stapeln. Gjorde min första 
loppdebut förra året. Fick mersmak direkt och rev av 4 lopp under några månader här i 
Karlstad. Vill du ha ett löpsällskap som är tyst och inget säger så är inte jag rätt person, jag 
älskar att puscha på, skrika lite och utmana mig själv och hjälpa andra till utmaningar!  
Jag nås på johanna.ralebyfrisk@gmail.com.  

 

Övriga ambassadörer och inspiration finner Du via  

Karlstadstadslopp.se

Klicka dig vidare till Träna inför samt Ambassadörer. 

Hammarö: Anders Thorén

För er som gillar att träna ensamma, eller kanske inte bor i närheten av 

någon av våra ambassadörer, tipsar vi om att följa vår ambassadör Anders 

Thorén från Hammarös blogg. Ungefär varannan, var tredje vecka postar 

vi Anders löptankar på vår facebooksida. Vill du läsa oftare om Anders 

äventyr, besök vår hemsida för länk till bloggen.
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Besök www.g4shemlarm.se och läs mer 
om vårt erbjudande.

Hemlarm

IBLAND BLIR MAN 
FÖRVÅNAD

Tränings-
resorKMTi®

träning  |  upplevelser  |  glädje

kmtitraningsresor.se 
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Vi levererar och installerar 
dina nya vitvaror och 
tar med de gamla på 
ett miljöriktigt sätt 
till låg kostnad.

Karlstad 054-18 06 00 
Arvika 0570-153 00
Säffle 0533-171 10  
Grums 0555-121 31

Dessutom har vi ett 
eget ELON serviceteam!

Kämpa på!
Under tiden du springer 
håller vi ställningarna!

Jimmy 076-871 43 29  &  Richard 076-871 43 30
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Det är vi som sponsrar T-shirten till alla deltagande barn 
i Karlstad Minilopp och Karlstad Miniminilopp!

Mini & Minimini

20150319

Mini & Minimini

20150319
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är du inte snabbast
så kan du vara

 fräckast!
Garanterat får du mest uppskattning

efter banan.
Var med i Biltemas och IF Götas 

maskeradtävling!
Du som är utklädd och fullföljer loppet 

har chans att vinna presentkort på:
1000:-, 300:- eller 200:-

Prisutdelning sker från scenen efter loppet.

MASKerADTäVLInG
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Systrarna Ebba och Rosina ska delta i Karlstad Minilopp.

Alla barn i Karlstad Minilopp 
får en juice!
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Startbevis/PM
Startbevis/PM med all information om loppet, sänds till dig cirka en vecka före 
arrangemanget via den mailadress du uppger i samband med anmälan.
För efteranmälan gjord senare, hämta PM (i pdf-format) på hemsidan  
www.karlstadstadslopp.se. Till de som är anmälda i lag och inte har uppgett en 
egen adress skickas informationen till lagledaren.

nummerlapp
Utdelas på Karlstad Stadslopps eventområde vid Sundsta bad- och 

idrottsanläggning:

Fredag den 12 juni  11.30 - 19.00

Lördag den 13 juni 08.00 – till resp. start.

efteranmälan
På Karlstad Stadslopps evenemangsområde finns även möjlighet till 
efteranmälan i mån av plats. OBS! Kom i god tid, risk för kö! 
Medtag gärna jämna kontanter. 

Tidtagning / Datachip
Chipet är ett engångschip som sitter inbyggd i nummerlappen.  
Tänk på att inte vika nummerlappen för då kan chipet gå sönder.

Trivsel
Stavar är endast tillåtet att användas i gåingklassen (sista startled).
Det är inte tillåtet att ha hund med sig i loppet (avser ej ledarhund). 
Barnvagnar och rullstolar är ej tillåtna i löpklassen. Däremot får barnvagnar och 
rullstolar framföras i promenadtempo i gåingklassen, med start i sista startled.

Tävlingscentral
En tävlingscentral kommer att finnas i tältet för nummerlappar. Här kommer 
det att finnas möjlighet till seedning, byte av startgrupp och liknande service. 
Vi kommer att ha försäljning av bland annat årets arrangemangs T-shirt.

uppvärmning
Uppvärmningen, som i år leds av KMTI, startar c:a 15 minuter före utsatt 
starttid i Karlstad Stadslopp, samt löpande inför resp. start till Karlstad 
Minilopp och Karlstad Miniminilopp. 

 STArTTIDer (PreLIMInärA)

Karlstad Miniminilopp  kl. 11.00 – 15.00

Karlstad Minilopp   kl. 10.30 – 12.00

Karlstad Stadslopp   kl. 14.00   
 (Löpning 10 & 21 km/Gåing)

För mer information om arrangemanget ber vi er titta in på vår hemsida: 
www.karlstadstadslopp.se alt. ring IF Götas kansli, 054-21 23 27.

brA ATT VeTA InFör STArT
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INTE SOM DET GAMLA.
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