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Välkommen till solstaden!
Här är det alltid något på gång. Upplev friidrott i toppklass under Karlstad
Grand Prix och se eliten göra upp om medaljerna. Musikfestivalen Putte
i parken bjuder på skön musik och på Sandgrund Lars Lerin kan du njuta
av konstnärens akvarellmålningar. Upplev opera och musikaler i världsklass på Wermland Opera eller en konsert på någon av stadens alla scener.
Mariebergsskogen med sina gröna ytor och utomhusscen är en annan
härlig sommarfavorit.
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Bli medlem i en av Sveriges mest
framgångsrika friidrottsföreningar!

@ ifgota
Aktivt medlemskap
– du tränar och/eller tävlar i föreningen.
Aktiv medlem under 18 år
Aktiv medlem över 18 år
Aktiv familj (minst 1 aktiv)

500 kr
600 kr
1 150 kr

• Medlems T-shirt IF Göta Karlstad

Som medlem i IF Göta Karlstad har du möjlighet att följa utvecklingen inom en av Sveriges största och mest framgångsrika friidrottsföreningar på nära håll. Vi erbjuder all typ av friidrottsverksamhet och vi genomför många olika arrangemang på ett år.
Visste du att vi även har löpgrupper oavsett ambitionsnivå, föräldraträning, friidrottsskola, sommarkollo och mycket annat.
Läs mer om vad vi kan erbjuda på www.ifgota.se

Ta chansen att bli del av gemenskapen!

• Ledarledd träning 1-10 ggr/vecka
• Fri anmälan till samtliga tävlingar enligt föreningens
tävlingsplan

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

• Fri start på Götas Ungdomsspel inomhus & utomhus*

Icke aktiv medlem under 18 år

200 kr

• 50 % rabatt på ordinarie startavgifter i Karlstad
Stadslopp, Karlstad Minilopp, Tjurruset och Kalvruset.
Kan inte kombineras med andra rabatter, t.ex.
ungdoms-/studentavgift (gäller endast under ordinarie
anm.tid)

Icke aktiv medlem över 18 år

300 kr

Icke aktiv familj (minst 1 aktiv)

600 kr

• Du slipper olika typer av försäljning, istället får du
som medlem och målsman hjälpa till vid föreningens
arrangemang vid minst två tillfällen. Elitaktiv hjälper till
vid minst tre tillfällen under året.

• 50 % rabatt på ordinarie startavgifter i Karlstad
Stadslopp, Karlstad Minilopp, Tjurruset och Kalvruset.
Kan inte kombineras med andra rabatter, t.ex. ungdoms-/
studentavgift (gäller endast under ordinarie anm.tid)
• Du slipper olika typer av försäljning, istället ska du som
medlem ställa upp som funktionär vid föreningens
arrangemang.

Välkommen att friidrotta med
För dig som är 6–8 år

För dig som är 9–12 år

NÄRFRIIDROTT

FREDAGSGRUPPER

Friidrott i en gymnastiksal nära dig

Är du född mellan 2009–2012 och vill börja träna friidrott?
Då kan du börja träna med någon av våra fredagsgrupper!

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.

Varje fredag tränar våra ungdomsgrupper för de födda 2009-2012.
Med våra eminenta tränare i våra olika grupper gör att barnen har en
rolig och utvecklande tid hos Göta.

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

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

SÖNDAGSKUL

Under veckan kommer vi att prova på alla friidrottsgrenar, träffa
andra friidrottare och göra roliga aktiviteter tillsammans!
Vecka 27: Tingvalla IP måndag–fredag kl 10.00–15.00
inkl. lunch
Vecka 32: Tingvalla IP måndag–fredag kl 10.00–15.00
inkl. lunch
För mer information och anmälan, besök
www.ifgota.se/traning/sommarkollo

Friidrott i Eva Lisa Holtz arena
Vi tränar eftermidddagar 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

SOMMARKOLLO
Är du mellan 9–14 år kan du komma och träna friidrott hos oss
under vår kollovecka!
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2 ,5 eller 5 km – för att du kan!

För alla tjejer – från Malmö i söder till Luleå i norr!

Välkomna våren tillsammans med Vårruset. Låt det bli en kul grej med kompisarna, en kickstart på
sommaren eller en comeback för löparskorna. Vårruset är ett lopp för alla tjejer – gammal som ung,
vältränad eller otränad. Välj mellan klassikern 5 km eller nyheten 2,5 km. Alla kan vara med – du
väljer själv om du vill gå, jogga eller springa!
Det här är Vårruset:
• Vi laddar och värmer upp tillsammans innan loppet till
pulserande musik.
• Du kan gå, jogga eller springa den 2,5 km / 5 km långa
banan i ditt eget tempo.
• Banan bjuder på lugnet från Klarälven och pulsen i Karlstads
centrum.
• Vi utlovar underhållning utefter banan i olika former.
• Det finns två vätskestationer längs banan.
• Efter målgången får du en goodiebag med produkter från
Vårrusets sponsorer och en Vårrus-medalj.
• Ingår du i ett lag med sex personer bjuder COOP på
picknick.
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Välj mellan Fun Run och Tidtagning
Vårruset erbjuder valfrihet.Välj om du vill ha din tid noterad
eller ej på den 5 km långa banan.Vårruset har därför två klasser:
Fun Run och Tidtagning. I Fun Run kan du själv kontrollera
din tid på klockorna vid målet. Tidtagningsklassen är en
möjlighet för dig som vill springa eller jogga hela banan. Du
får din tid noterad. Med hjälp av ett datachip som är fäst på
nummerlappen registreras tiden från passering av startlinjen till
passering av mållinjen. Du får alltså din verkliga löptid på 5 km.
Denna tid finns i resultatlistan på loppets hemsida samt på det
diplom som du kan ladda hem efter loppet.
OBS! På 2,5 km-banan erbjuds endast Fun Run.

www.varruset.se

ANMÄL DIG PÅ:

www.varruset.se
30/3–3 dagar innan loppet

PÅ PLATS

320 kr

370 kr

TIDTAGNING 370 kr

420 kr

FUN RUN

PLATS

Sundsta

TID

Preliminär starttid kl. 19.00

Vårruset 2.5!

• Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka
innan arrangemanget samt publicerar detta på hemsidan.
• Håll även utkik på vår Facebooksida mer information och
tävlingar!

En kvarts mil – 2,5 km – 2 500 m
≈ 3 000 steg
Vi är så glada över att erbjuda även 2,5 km som
distans i år.
• En perfekt distans för dig som vill powerwalka.
• En strålande distans att dela med din dotter och
mamma.
• En lagom hög tröskel till livets alla första lopp!

Sävegatan

• Eller kanske en comeback?
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Och SJÄLVKLART kan du som springer 2,5 km vara
med i ett lag tillsammans med 5 km-löpare.
ALLA är lika viktiga för laget.
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Tänk dig själv: vårsol (hoppas!), löpning, picknick, skratt
och endorfiner.
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Stora torget

STORA TORGET
0

250

Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 2017-02-16
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För visst är väl delad löparglädje dubbel löparglädje?
Är det några vi vill hylla lite extra så är det alla
FANTASTISKA lagledare. Som lagledare på Vårruset är du

500 m

nämligen både en social hjälte och en hälsohjälte.

VÅRRUSET KARLSTADS HUVUDSAMARBETSPARTNERS

Tisdag 17 maj 2022

nwt.se
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MUSEIPARKEN JUNI

4

Milen runt Karlstad
– höj pulsen, känn pulsen

– Missa inte folkfesten!

Karlstad Stadslopp 42:a gången
Den 4 juni 2022 arrangeras Karlstad Stadslopp för 42:a gången och
vi återintar Museiparken med vår familjedag.
Denna resa gjorde att Karlstad Stadslopp forsätter att växa och vi
kommer även i år jobba hårt för att bli den självklara motionsfesten
för hela familjen, som erbjuder något för såväl stora som små!
2019 återupplivades Götajoggen, då som 5 km. Götajoggenalternativet fortsätter att finnas med som alternativ till
Karlstad Stadslopp och det gäller även i år!

@ karlstadstadslopp

ANMÄL DIG PÅ:

www.karlstadstadslopp.se
Anmälningsavgifter

T.o.m. 22/5 Från 23/5

Karlstad Stadslopp 10 km / Götajoggen 5 km
Vuxna
340 kr
410 kr
Ungdomar (födda 2004 och senare)
och studenter
240 kr
410 kr
Karlstad Minilopp 7–12 år
Karlstad Minilopp 0–6 år

160 kr

220 kr

60 kr

80 kr

PLATS

Museiparken

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 uppdateringar om tävlingen.
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www.karlstadstadslopp.se
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Utefter vår bansträckning hittar du flera publikplatser
för dig som vill avnjuta vårt arrangemang från sidan
eller heja på en familjemedlem.

Här är några av höjdpunkterna kring vår bansträckning:
Stora Torget – Karlstads största torg som du hittar i
kärnan av centrum och som funnits där i sin nuvarande
form och storlek sedan 1865. En perfekt publikpunkt där
du ser löparna längsmed både Östra och Västra Torggatan.
I närheten av Stora Torget hittar du även ett stort utbud av
restauranger för den som vill avnjuta loppet sittandes!
Inre hamn/skrapan – en numera naturlig plats för nöje
och god mat med doften av nyrostade kaffebönor från den
kända ”kaffe-skrapan” upprättad av Anders Löfberg under
början av 1900-talet. Inta sittplats på någon av hamnens
restauranger eller ta en glass i solen medan du hejar fram
våra löpare!

Stadsparken – en perfekt plats för att avnjuta en
picknick i väntan på löparna! Parken har en historia
från 1860-talet då den upprättades av rivmassorna efter
stadsbranden och har idag växt till sig för att bli en lummig
miljö med mycket hög mysfaktor!
Doktorsgården på Älvgatan – ett av stadens få trähus
som klarade sig från stadsbranden i juli 1865. Detta
gångstråk har nyligen blivit upprustat med sittmöjligheter
som bjuder in till en skön stund i solen. Eller varför inte
förflytta sig på motsatt sida av älven och se när löparna
intar Älvgatan från håll?
”Sola i Kallsta” – detta landsmärke som avbildar den
kända Eva-Lisa ”Sola” Holtz. Statyn är belägen precis
intill Stadshotellet och loppets upplopp. Ett utmärkt ställe
att ge sina nära och kära lite extra krafter innan de korsar
mållinjen!
Den nya inomhusarenan är döpt efter just Sola och
heter Eva-Lisa Holtz arena.

KARLSTAD STADSLOPPS HUVUDSAMARBETSPARTNERS

nwt.se

Lördag 4 juni 2022
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MUSEIPARKEN JUNI
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Karlstad Minilopp 7–12 år

Årets spralligaste löparfest!

1 km energi, glädje och publikjubel!
Ja då är Karlstad Minilopp rätt!
Glädjen att ta sig runt den 1000 meter långa banan eller
spänningen att komma in på upploppet påhejande av all publik,
eller kanske chansen att testa sin fart till max… oavsett vad som
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!

T-SHIRT TILL ALLA BARN!
Alla barn som anmäler sig under ordinarie anmälningstid
får 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!

”Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter i hela världen.
Hos oss kan det vara utbildning om barnkonventionen för barn, ungdomar, personal och
ledare, välkomstgåvor till nyanlända samt påverkan på myndigheter och politiker.
Bli Barnrättskämpe!
Den 4 juni hoppas vi att ni också är med och uppmärksammar Rädda Barnens arbete
för alla barns rätt att växa upp i trygghet!”
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www.karlstadstadslopp.se

ANMÄL DITT BARN PÅ:

www.karlstadstadslopp.se
Anmälningsavgifter
Karlstad Miniminilopp 0–6 år
Karlstad Minilopp 7–12 år

:
T.o.m. 22/5 Från 23/5

60 kr

80 kr

160 kr

220 kr

Karlstad Miniminilopp 0–6 år

PLATS   Museiparken
TID

I SAMARBETE MED

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 uppdateringar om tävlingen.

Ett roligt lopp för de allra minste med spring i benen.
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 under lättsamma
förhållanden, för att sedan ge oss ut på ett äventyr. Ett äventyr där du
springer den cirka 150 meter långa banan på arrangemangsområdet och
har du tur kanske du möter vår maskot Göta. Göta är en örn som inte har
lärt sig flyga så visa gärna örnen Göta hur man springer, och spring förbi
honom in i mål och ta emot den fina guldmedaljen alla barnen får efter att
ha passerat mållinjen!
Fartfylld och glädjefylld löptur tillsammans med de minsta, det är vad vi
erbjuder i samband med Karlstad Miniminilopp.

PIMPA DIN
T-SHIRT hos
Din t-shirt fungerar under Miniloppen som din nummerlapp
och vi erbjuder dig därför att skriva ditt namn direkt på
din tröja.
I år kommer du som deltagare även ha möjlighet att kunna
designa din tröja precis som du vill!
Detta gör du i Länsförsäkringars tält där du hittar roligt pyssel
som du kan pimpa din t-shirt med. Bara fantasin kan sätta
gränser för hur din nummerlapp ser ut under årets lopp!

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

nwt.se
Lördag 4 juni 2022
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ANMÄL DIG

Är du född 2013-2016 och vill prova på friidrott
under sommarlovet?
Anmäl dig då till IF Götas Friidrottsskola!

www.ifgota.se

till Friidrottsskolan
på Tingvalla IP

VECKA 24

250 KR

Som deltagare på friidrottsskolan får du under tre veckors tid pröva att
träna friidrott, leka nya roliga lekar och träffa nya kompisar.
Friidrottsskolan erbjuds under veckorna 24, 25 och 26 på Tingvalla IP
där vi kan erbjuda träning i den absolut roligaste 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 och diplom.
För anmälan och mer information besök vår hemsida.

VECKA 25

200 KR

www.ifgota.se/traning/friidrottsskolan

VECKA 26

250 KR

Vecka 24 erbjuds även parafriidrott.

Förmiddags- eller eftermiddagspass
ANMÄLNINGSAVGIFTER

För mer information om just parafriidrott se vår hemsida.
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KOLLOVECKOR
Ålder 11–14 år

Under sommaren 2022 kommer vi anordna två kollon.
Till båda kollon kommer lunch att ingå.
Anmälan till vecka 27 kommer att göras via Karlstad kommun,
medan vecka 32 sker helt genom IF Göta Karlstad och
vår hemsida, se nedan.
I och med att lunch och mellanmål ingår under veckan så är det
viktigt att ni anmäler eventuella allergier.
Vecka 27:
Kolloveckan är heldagar, kl 10–15 där det ingår lunch
till deltagarna. Information om kolloveckan kommer
närmare sommaren. Ålder för deltagarna är mellan 9-14 år.
Kolloaktiviteter ordnas av Karlstad kommun och kommer
genom deras sommarlovsaktivitet genom skolan.
Anmälan till vecka 27 öppnar den 9 maj och stänger den
29 maj och görs via karlstad.se/sommarlov.
10

Vecka 32:
Vi kommer att anordna kolloaktivitet även vecka 32.
Den veckan administreras av IF Göta själva och anmälan
är öppen redan nu, https://ifgota.se/sommarkollo/
Deltagarna får lunch och tiderna är kl. 10–15.
För mer info, kontakta info@ifgota.se

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 & ENGAGEMANG

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

Ett färgstarkt
Ett
färgstarktoch
och
formsäkert 2015
formsäkert
2022
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.

Ett färgstarkt och
formsäkert 2015

Kunskap och engagemang är våra ledord. Vi älskar utmaningen i snabb
och säker produktion, där leveranserna sitter på klockslaget och till den
CityTryck i Karlstad erbjuder helhetslösningar inom grafisk produktion,
kvalité som du förväntar dig.
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
gör nytta i din kommunikation.
Läs
mer på som
www.citytryck-karlstad.se

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

LÅT MATERIALEN LEVA.
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

It starts here.
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JULI

3
TINGVALLA IP

KÖP DINA
BILJETTER HÄR
www.folksamgrandprix.se
BILJETTER
Ståplats

150 kr

Sittplats

350 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!

KARLSTAD GRAND PRIX SAMARBETSPARTNERS

FOLKSAMS ÄREVARV
Samma dag och på samma banor som svenska friidrottseliten tävlar
i Folksam Grand Prix går Ärevarvet, för barn mellan sex och tolv år.
Ärevarvet är starten på friidrottsgalan och blir en lysande start på
tävlingen.
Alla barn som deltar får en speciell Ärevarvs-T-shirt och går in gratis!
Ärevarvet är 400 meter och det viktigaste är inte att komma först – det
viktigaste är att få springa framför storpublik, delta och ha roligt. Anmäl
ditt barn till Ärevarvet nu – först till kvarn gäller. Och självklart stannar
ni kvar och hejar på friidrottsstjärnorna på Karlstad Grand Prix!

Anmäl dig via länken www.folksamgrandprix.se/KarlstadGP/
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www.folksamgrandprix.se

8 veckor
för 8 kr

Läs, lyssna & titta
Vi har nyheter i alla format, välj vad
som passar dig bäst!
nwt.se/erbjudande

Söndag 3 juli 2022
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SEPT

TINGVALLA IP
1 september – var med du också!

1

Spring för livet !

IF Göta tillsammans med Blodcentralerna i Värmland vill hälsa er varmt välkomna till
Blodomloppet i Karlstad, motionsloppet som uppmärksammar blodgivningsfrågan!

Vi har ett mål, att tillsammans rekrytera 100 nya blodgivare under arrangemangsdagen 2022 och ännu fler
under året. Vi hoppas att du vill vara med oss och manifestera den så viktiga blodgivningen och rädda liv.

Detta kan du göra genom att utmana dig själv,
kollegorna eller kompisgänget att springa eller jogga 5 eller
10 kilometer och avsluta med en härlig picknick på anrika
Tingvalla IP där du även kommer att få avsluta de sista 300 m
på arenans röda banor. För den som inte vill eller kan springa
går det lika bra att delta i vår promenadklass på fina 5 kilometer.
Vi lovar att du får en varierad löprunda med både utsikt över
vackra Klarälven och härliga skogspartier på en bana som bjuder
på både asfalt och grus som underlag.

T-SHIRT & MEDALJ

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.
Anmäl dig eller ditt lag via www.blodomloppet.se där
du även kan läsa mer om loppet!
Det går bra att inom sitt lag ställa upp i olika distanser, alla
behöver inte springa eller gå samma lopp.

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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www.blodomloppet.se

ANMÄL DIG PÅ:

www.blodomloppet.se
Anmälningsavgifter

T.o.m. 18/8 Från 19/8

Löpning 10 km

300 kr

350 kr

Löpning 5 km

300 kr

350 kr

Promenad 5 km

300 kr

350 kr

BLODGIVNING

PLATS   Tingvalla IP
TID

BLOD- &
PLASMAGIVNING

Kvällstid – preliminär starttid ca 18.30

• Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka
innan arrangemanget.
• Håll även utkik på hemsidan och Facebook för uppdateringar om tävlingen.

Blodomloppet är motionsloppet
som gör skillnad på alla plan –

tillsammans räddar vi liv!
Låt ditt företag bli en del av Blodomloppet!
Vill ditt företag vara aktiva när det gäller både friskvård
och välgörenhet? Då har du kommit rätt, låt då ditt
företag bli en del av Blodomloppet! Vi erbjuder under
året paketerbjudanden till de företag som vill göra ett
friskvårdsprojekt med sina anställda. Se här för ett exempel
på paket:
• Startplatser
• Lagtält på arrangemangsområdet
• En temakväll med information om blodgivning för
anställda och en friskvårdsaktivitet
Kontakta oss för mer information om utformning av företagspaket,
information om blodgivning eller friskvårdsaktiviteter via
info@ifgota.se!

@ blodomloppetkarlstad

Blodgivning i Värmland
Först vill vi tacka alla blod-/plasmagivare som redan är givare och
kommer till våra blodcentraler i Värmland. I Värmland finns det för
närvarande 8 tappställen på dessa orter för blod-/plasma alternativt
enbart blod, se kartan ovan.
Blod är en färskvara, det tillverkas inte på konstgjord väg utan ges
från människa till människa. Tack vare alla blod-/plasmagivare kan
tusentals operationer, transplantationer och sjukdomsbehandlingar
genomföras varje år på människor i alla åldrar (du som är man
kan även ge trombocyter, läs mer om det på geblod.nu). Under
Blodomloppet finns representanter för blodcentralerna på plats och
berättar om hur viktigt det är att ge blod och plasma.
Vill du redan nu vara en av de fantastiska blod- och plasmagivare
och göra skillnad för en medmänniska?
Kontakta då din närmaste blodcentral eller besök hemsidan
www.geblod.nu och hjälp oss redan nu att bidra till att uppnå vår
målsättning med över 100 nya givare.

/ Gun Pettersson & Linnéa Örnberg, GeBlod Karlstad

BLODOMLOPPETS HUVUDSAMARBETSPARTNERS
GRUNDARE

HUVUDSPONSORER

LOKALA SAMARBETSPARTNERS

nwt.se

Torsdag 1 september 2022
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Årets skitigaste löparfest!

Varmt välkomna till årets
skitigaste löparfest den 17 september!
n, skog,
Lera, springa, vatte
pa, fastna,
ry
k
,
år
sn
,
ar
k
ac
b
rs
uppfö
rruset.
spurta… Det är Tju
Du kommer att få kämpa, du kommer att bli lerig och du kommer att
vara tröttare än tröttast. Men framför allt – du 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 banan
hemliga innan loppet. Det innebär att ingen kan ”testa” loppet i förväg
eller träna på de hinder som väntar längs vägen. Längden på banan är
omkring 10 km lång men efter myrar, kärr, diken och ängar kan de där
sista metrarna innan mål upplevas som kilometrar.

ANMÄL DIG PÅ:

www.tjurruset.com
Anmälningsavgifter T.o.m. 15/6

16/6–4/9

Från 5/9

Tjurruset

500 kr

550 kr

650 kr

Kalvruset

170 kr

170 kr

230 kr

60 kr

60 kr

80 kr

Minikalvruset

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 uppdateringar om tävlingen.

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.
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Så även om du själv inte ska springa rekommenderar vi att du
tar dig till Norra Fältet och I2-skogen den 17 september och är
med om en rolig dag fylld av lera, kämpaglöd och energi!

@ tjurruset

www.tjurruset.com

SEPT

17

NORRA
FÄLTET

Kalvruset – Tjurruset i miniatyr!

För äventyrliga sinnen!

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.
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 vatten, lera, naturliga
hinder, byggda hinder och varje år är delar av banan densamma som för
deltagarna i Tjurruset.

För att få delta i Kalvruset måste du vara född 2008–2013.

ANMÄL DIG PÅ:

www.tjurruset.com
T.o.m. 4/9

Från 5/9

170 kr

230 kr

Minikalvruset – ett kittlande äventyr

Minikalvruset 	  60 kr

80 kr

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.

PLATS
TID

För att få delta i Minikalvruset måste du vara född 2014 och senare.

Anmälningsavgifter

Kalvruset

Norra Fältet
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.

Det finns två banor att välja på, en lite enklare bana som mäter cirka 200
meter och en lite längre bana som mäter cirka 400 meter och är betydligt
tuffare!
I Minikalvruset behöver man inte anmäla sig i förväg utan det är bara att
dyka 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.
Minikalvruset är ett spännande äventyr som barnen kan delta i flera
gånger under hela dagen!

Träffa våra kompisar på
Räddningstjänsten
I anslutning till Tjurrusets arrangemangsområde
hittar ni våra kompisar på Räddningstjänsten som
under denna dag passar på att bjuda in er som
deltagare, små som stora, att besöka dem på deras öppet hus!
Denna dag öppnar nämligen Räddningstjänsten upp sina grindar
för att du ska få lära dig mer om deras arbete och vad som krävs
för att bli brandman.

TJURRUSETS HUVUDSAMARBETSPARTNERS

nwt.se
Lördag 17 september 2022
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NOV

MARIEBERGSSKOGEN

10

Lysande tävling i mörkret!

En energigivande aktivitet i november som
kan vara passande för företaget som en
hälsosammare variant av after work eller ett sista
motionslopp på säsongen för den som inte kan få
nog av löpning även under den kallare delen av året.
Tillsammans ger vi höstmörkret lite extra ljus!
Det här är Energiruset

ANMÄL DIG PÅ:

www.energiruset.com
Anmälningsavgifter

Det finns något för hela familjen och du väljer själv mellan en
kortare distans mellan 2-3 kilometer och en längre distans mellan
4-5 kilometer.
På den längre sträckan finns möjlighet att delta i tävlingsklassen för
dig som vill mäta dina krafter med andra. För dig som inte känner
för att utmana andra utan mer vill fokusera på en härlig upplevelse
med familjen, erbjuder vi öppet spår.

Sprid energi i spåret
Eftersom loppet erbjuds en tid på året då det hunnit blivit mörkt
rekommenderas alla deltagare som springer/går den längre sträckan
att använda pannlampa.
Det går att köpa en pannlampa i samband med anmälan.

1/1–10/11

Energiruset 5–14 år

40 kr

Energiruset 5–14 år + pannlampa

90 kr

Energiruset vuxen

200 kr

Energiruset Vuxen + pannlampa

275 kr

PLATS

Mariebergsskogen

TID

Preliminär starttid kl. 18.00 /
Öppet spår kl. 18.15

• Vi skickar ut ett PM med information cirka en vecka
innan arrangemanget.
• Håll även utkik på hemsidan och Facebook för uppdateringar om tävlingen.
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www.energiruset.com • Torsdag 10 november

Vi finns där du är när livet
förändras. För all tid.
Vi finns nära för alla steg i livet.

Du kommer att ha en vinnande stil,
om du tar dig till loppet utan din bil.
Åk gärna med oss, uppvärmning ingår ;)
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Avs: IF Göta Karlstad
Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad
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