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Karlstad är upplevelser
I Karlstad är det alltid något på gång – och i sommar blir det friidrottsfest!
Upplev friidrott i toppklass under Karlstad Grand Prix och se den svenska eliten
göra upp om medaljerna under Friidrotts-SM. Dessutom bjuder musikfestivalen
Putte i parken på skön musik och 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 utomhusscen är den självklara sommarfavoriten. Passa även på att uppleva Karlstad från
vattnet i någon av våra populära båtbussar.
Varmt välkommen till solstaden!
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Ett litet steg för joggaren – ett
stort steg för folkhälsan
I din hand håller du årets upplaga av IF Götas utmaningar. Vi
erbjuder en uppsättning arrangemang som vänder sig till alla
och vi hoppas att du hittar något som passar dig extra bra.
Det som är gemensamt hos 8 000 tjejer på Vårruset, riktigt
leriga deltagare på Tjurruset eller skuggade ansikten under
pannlampor på Energiruset är glädjen och nöjdheten när man
har fullföljt loppet, oavsett ambitionsnivå.
Årets arrangemang är lite extra spännande där Karlstad Stadslopp
med Götajoggen firar 40 år i folkhälsans tecken. Ett jubileum som
bjuder på både nya överraskningar och traditionella inslag. Missa
inte chansen att uppleva stämningen när både vi och Karlstad
kommun bjuder in till något alldeles extra.
Varför ska man då anmäla sig till ett eller flera av IF Götas lopp?
Förutom att du blir motiverad och har något att träna mot finns
det flera andra aspekter där det självklara kanske är en bättre hälsa.
Varför inte se tävlingen som ett bra träningspass eller kanske måste
du tvingas träna lite annorlunda för att genomföra loppet. Träffa
likasinnade, ett arrangemang är en stor samlingsplats för människor
med samma intresse. Mental hälsa, det finns undersökningar som
påvisar att träning i naturen förbättrar den mentala hälsan med 50%
och visst hittar man ofta lösningar på problem under en löprunda.
Det viktigaste av allt är givetvis att ha kul, det ska vara roligt att
genomföra ett lopp oavsett ambition och nivå. Folkfesten skänker
glädje för både deltagare, åskådare och funktionärer!
IF Göta är en av Sveriges främsta bredd- och elitföreningar.Våra
arrangemang ligger till grund för att alla som vill kan hålla på med
friidrott – vår kärnverksamhet. En verksamhet där vi erbjuder
bästa möjliga stöd av utbildade instruktörer i en trygg miljö.
Här välkomnar vi allt från unga, nyfikna killar och tjejer till de
som tävlar på högsta internationella nivå. Ta gärna chansen att se
toppidrott på nära håll i sommar.Vi erbjuder två topparrangemang
på Tingvalla IP: Karlstad GP den 3 juli – som ifjol beskrevs som en
av de bästa tävlingarna någonsin – och Friidrotts-SM sista helgen i
augusti. Båda är arrangemang där många av våra aktiva får chansen
att visa upp sig på hemmaplan. De flesta började faktiskt sin
idrottsbana som barn genom att leka friidrott på vårt söndagskul!
Allas möjlighet att kunna utöva friidrott, oavsett nivå, är den
viktigaste ledstjärnan i vår verksamhet.
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22 MAJ
SUNDSTA

– 5 km för at t du kan!

Varmt välkomna till Vårruset i Karlstad – Sveriges bästa Vårrus!
Ja det är sant, vi är Sveriges bästa Vårrus. Vi blev under ”Vårruset Awards 2017”
utsedda till ”Årets arrangörer”. I många år har Karlstad varit tredje största staden
med över 8 000 deltagare i Vårruset som Värmlands alla hörn som sluter upp till
årets största tjejfest och i år hoppas vi att vi ser dig på Sundsta den 22 maj!
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!

Det här är Vårruset:
• Vi laddar och värmer upp tillsammans innan loppet till
pulserande musik
• Du kan gå, jogga eller springa den 5 km långa banan i ditt
eget tempo
• Banan bjuder på både lugn längsmed Klarälvsbanan och puls
i Karlstads centrum
• Vi utlovar underhållning längsmed banan i olika former
• Det finns två vätskestationer längsmed 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. Tidtagning-klassen 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.

www.varruset.se

#grlpwr
– vi vill prata om
värmländsk tjejidrott
Idrott är viktigt utifrån flera aspekter och inte minst
utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Vi har blivit inspirerade av projektet Egpis som har

Du är med i kampen mot barncancer!

undersökt orsakerna till att kvinnor i lägre utsträckning

Vårruset samarbetar med Barncancerfonden och du som deltagare är
automatiskt med i arbetet för att utrota barncancer för gott.
För varje anmäld deltagare skänks 15 kr automatiskt. Utöver detta kan
du som deltagare frivilligt skänka 15 kr, 25 kr eller 50 kr vid sin anmälan.
Deltagare som skänker 50 kr får en speciell blå nummerlapp att bära under
loppet.
Dessutom går 50 kr per såld Vårruset t-shirt till Barncancerfonden.

idrottar än män.
Vi vill därför lyfta detta under Vårruset i år – vikten
av rörelse och hur vi tillsammans kan bygga en
stimulerande miljö för ett aktivt liv!
Häng med oss och manifestera vikten av tjejidrott
genom att representera din förening under Vårruset i
Karlstad och genom att använda #grlpwr.

OBSERVERA att detta är bansträckningen för
Vårruset 2018 och kan komma att justeras inför
2019.

ANMÄL DIG PÅ:

www.varruset.se
ven

START
START

16/4–18/5

19/5–22/5

275 kr

300 kr

325 kr

TIDTAGNING

325 kr

350 kr

375 kr

K la
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5/3–15/4
FUN RUN

SUNDSTA
MÅL
M
ÅL
Sundstatjärn

PLATS

Sundsta

TID

Preliminär starttid kl. 19.00

• 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!

Sandgrundsudden

T R Ä N A M E D O S S I N F Ö R VÅ R R U S E T

TINGVALLASTADEN
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Stora torget
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250

Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 2017-02-16
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@varrusetkarlstad

VårRuset Karlstads HUVUDSamarbetspartners

Onsdag 22 maj 2019

nwt.se
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LADDA UPP ELLER VARVA
NER HOS OSS PÅ SCANDIC
Sov och ät gott på något av
våra tre Scandichotell i Karlstad

Scandic Klarälven - 054 776 45 00
Scandic Winn - 054 776 47 00
Scandic Karlstad City - 054 770 55 00
scandichotels.se/karlstad

Med passion, respekt och laganda strävar vi mot att förverkliga vår vision
- säkerhet och ansvarstagande i världsklass
avarn.se
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www.karlstadstadslopp.se

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
2019
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.

Grattis!
Vi delar ut 60 miljoner
till våra kunder i
Värmland.

Läs mer på www.citytryck-karlstad.se

Läs mer om återbäringen och registrera ditt konto för utbetalning på
LFvarmland.se/aterbaring

Lördag 8 juni 2019
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med

40- å r s j u b i l e u m
Fira ett av Sveriges äldsta
motionslopp tillsammans med oss!
Nytt arrangemangsområde
Den 8 juni 2019 fyller Karlstad Stadslopp som startade som GötaJoggen, 40 år. Detta ska vi fira alldeles extra! Därför har vi i år valt
att göra om konceptet en aning, vi bjuder i år på två distanser och
vi har bytt arrangemangsområde för att ge er deltagare en extra
stadsnära upplevelse. Hoppas ni vill vara med!
Detta kommer för dig som löpare att innebära en än mer stadsnära
löparupplevelse och fler hejarop under resans gång. Samma kväll
som du sprungit i mål på Karlstad Stadslopp finns det mer att göra i
anslutning till Museiparken.

Museiparken bjuder på en heldagsaktivitet!
Karlstad kommun arrangerar denna kväll årets gratiskonsert på
Sandgrundsudden som förra året lockade över 10 000 besökare.
Detta år på scenen hittar vi Johan Boding som då att göra sin
tolkning av Freddie Mercury och Queen vilket vi hoppas kunna få
dig som deltagare i loppet att spendera en heldag i Karlstad.

@ karlstadstadslopp
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 flera musikband
som finns längs den 10 km långa
bansträckningen.
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8 JUNI
MUSEIPARKEN

Missa inte folkfesten!
10 km – med eller utan tidtagning
5 km – med eller utan tidtagning
Tillsammans med Karlstad Stadslopps 10 km erbjuds
även Karlstad Minilopp och Miniminilopp
för de yngre deltagarna.

ANMÄL DIG PÅ:

www.karlstadstadslopp.se
Anmälningsavgifter

T.o.m. 26/5  Från 27/5

Karlstad Stadslopp 10 km / Götajoggen 5 km
Vuxna
320 kr
400 kr
Ungdomar (födda 2001 och senare)
och studenter
220 kr
400 kr
Karlstad Minilopp 7–15 år
Karlstad Minilopp 0–6 år

160 kr

210 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.

www.karlstadstadslopp.se

Ett stycke löparhistoria
Lördag 26 april 1980 kommer för alltid stå inskrivet i
Götahistorien som ett viktigt datum. Med Götajoggen
kom nämligen föreningen att få helt andra ekonomiska
förutsättningar än under 70-talet. Upphovsman till loppet var
förstås Ulf Karlsson som på semestern i Danmark året innan
upplevt en massvandring för vanliga människor.
Timingen var extremt god för samtidigt kom joggingvågen insvepande från USA med våldsam fart. Således startade såväl Stockholm Marathon som Göteborgsvarvet året innan Götajoggen. Och
succén i Karlstad var given redan första året. Mycket beroende på
att Ulf lyckades engagera NWT som huvudsponsor för loppet. Dåvarande sportchefen Jan Lilja tände på alla cylindrar och tidningen

bidrog verkligen till att marknadsföra Götajoggen. Dessvärre gick Jan
Lilja bort på vintern och fick tyvärr aldrig uppleva folkfesten.
För en sådan blev det. Närmare 2500 deltagare fanns vid starten på
Norra Fältet på lördagseftermiddagen. Och likt en djurhjord på savannen gav de sig iväg för att efter ett par hundra meter mötas av den lilla,
trånga bron vid grind 7. Det tog förstås tvärstopp men det satte inte ner
humöret på löparna. Inte heller kaoset vid målgången fick deltagarna
att ledsna. På grund av kommunalstrejken det året var målgången förlagd strax utanför Tingvalla IP vilket i sin tur innebar att vi bara hade en
enda målfålla. Snacka om kö! Men som sagt, succén var total, humöret
strålande och en folkfest i Karlstad var född.

Karlstad STADSLOPPS HUVUDSamarbetspartners

nwt.se

Skönare liv
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Skö

Värmlands största besöksmål!
Vi ger dig en skönare shoppingupplevelse.
Besöksadress: Frykmansväg 1, Karlstad I www.bergvik.se

Lördag 8 juni 2019

9

8 JUNI
MUSEIPARKEN
Karlstad Minilopp och

Årets spralligaste löpar fest!

Karlstad Miniminilopp – för alla löpsugna barn!
Karlstad Minilopp 7 – 15 år
Gillar du glädje, spänning och fart?
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.
Vi fortsätter att erbjuda ungdomar mellan 13–15 år att delta på
Karlstad Minilopps 1000 meter långa bana. Detta är en perfekt
uppladdning för att så småningom ta klivet upp och vara med i
Karlstad Stadslopp!
Anmäl dig och var med på årets spralligaste löparfest du också!

”Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter i hela världen.
Hos oss kan det vara läxhjälp, utbildning om barnkonventionen för
barn, ungdomar, personal och ledare, välkomstgåvor till nyanlända
samt påverkan på myndigheter och politiker.
Bli Barnrättskämpe!
Den 8 juni hoppas vi att ni också är med och uppmärksammar
Rädda Barnens arbete för att alla världens- och Karlstads barns
rätt till att växa upp i trygghet!”
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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!

:

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!

www.karlstadstadslopp.se

ANMÄL DITT barn PÅ:

www.karlstadstadslopp.se
Anmälningsavgifter
Karlstad Miniminilopp 0–6 år
Karlstad Minilopp 7–15 år

T.o.m. 26/5   Från 27/5

60 kr

80 kr

160 kr

210 kr

PLATS   Museiparken
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 uppdateringar om tävlingen.

Karlstad Miniminilopp 0-6 år
Karlstad Miniminilopp är perfekt för dig som gillar lek, bus och har
massor av 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.

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

nwt.se
Lördag 8 juni 2019
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Välkomna
till sommarens
roligaste
friidrottsskola 2
019!

FRIIDROTTS
skolan

Anmäl dig

till Friidrottsskolan
på Tingvalla IP
www.ifgota.se

Är du född 2010-2013 och vill prova på friidrott
under sommarlovet?
Anmäl dig då till IF Götas Friidrottsskola
i samarbete med Länsförsäkringar Värmland
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 24-26 på Tingvalla IP där vi
kan erbjuda träning i den absolut roligaste av friidrottsmiljöer.

Förmiddags- eller eftermiddagspass

Välj mellan tiderna 10.00-12.00 eller 13.00-15.00.

Anmälningsavgifter

T.o.m 31 maj Från 1 juni

VECKA 24

250 kr	

300 kr

Det finns möjlighet att delta på både för- och eftermiddagspassen samt
under flera veckors tid.

VECKA 25

200 kr	

250 kr

I avgiften ingår mellanmål och diplom.

VECKA 26

250 kr	

300 kr

För anmälan och mer information besök vår hemsida.
www.ifgota.se/traning/friidrottsskolan

Om vårt samarbete
Vi bor, lever och verkar i Värmland. Precis som våra kunder. Därför
är det viktigt för oss att våra bidrag ger fler möjlighet att utöva en
meningsfull fritid i närheten av sitt eget hem.
Under friidrottsskolan finns vi på plats varje
torsdag. Med oss har vi tävlingar och
aktiviteter för barnen!
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Även Räddningstjänsten
kommer i år göra ett gästspel
under friidrottsveckorna.
”Räddningstjänsten Karlstadsregionen
arbetar för att människor som bor och
vistas i förbundets medlemskommuner
Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad,
Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi bland
annat genom att utbilda människor så att de själva kan förebygga och hantera bränder. Friidrottsskolan är ett bra tillfälle
för oss att lära ut brandkunskap till barn, kunskap som de
sedan också kan ta med sig hem och föra vidare till övriga i
sin familj.”

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 2006–2009 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.
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.

Sommarkollo
Är du mellan 9-12 år kan du komma och träna friidrott hos oss
under vår kollovecka!

Söndagskul
Friidrott i Våxnäshallen
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

Lördag 9 juni 2017

Varje fredag tränar våra ungdomsgrupper för de födda 2006-2009.
Med våra eminenta tränare i våra olika grupper gör att barnen har en
rolig och utvecklande tid hos Göta.

Under veckan kommer vi att prova på alla friidrottsgrenar, träffa
andra friidrottare och göra roliga aktiviteter tillsammans!
Vecka 29: Tingvalla IP
inkl. lunch

måndag–fredag kl 10.00–15.00

För mer information och anmälan, besök
www.ifgota.se/traning/sommarkollo

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/

Tyrstugan på Färjestad
IF Göta och OK Tyr välkomnar er till
årets stora stafettutmaning!
Anmäl er till Karlstad Maratonstafett
via www.maratonstafetten.se
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3 jULI
TINGVALLA IP
ELITEN ÄR REDO. ÄR DU?

Friidrot t i världsklass !
KÖP DINA
BILJETTER

Karlstad Grand Prix avgörs i år, mitt i en spännande
och lång friidrottssäsong, med flera av Sveriges bästa
friidrottare på plats.

Dessa ställs mot högklassigt internationellt motstånd och du har
möjlighet att följa dessa tävlingar från första parkett, live i Karlstad.
på
I fjol fick vi bland annat se världsettan Daniel Ståhl i diskus,
Angelica Bengtsson med svenskt rekord i stav och löpartalangen
Andreas Kramers svenska rekord på 800 meter. Friidrottens nya
superstjärna Armand Duplantis gästade Tingvalla för första gången
och bara några dagar senare noterade han 6.05 i Berlin när han
BILJETTER
blev Europamästare. Tävlingen bjöd sedvanlig spänning och visst
Ståplats
150 kr
vore det väl kul att få se den nya generationen svenska friidrottare
Sittplats
350 kr
in action!
Ståplats
ungdom
8
år
tom
15
år
75 kr
Förhoppningsvis får Sofie Skoog chansen att möta världseliten på
hemmaplan! Vi ser också fram emot att få se Karlstads sprintstjärna
Ståplats barn tom 7 år
Gratis
och Sveriges nya sprintkomet, Henrik Larsson över 100 och 200
Köp dina biljetter via
meter.Vi kommer att få se flera av våra lokala friidrottare
komoch efter loppet, på något av våra hotell.
Sov gott, så
innan
www.folksamgrandprix.se
och heja på götisterna och friidrottarna från Värmland.
Passa också på att fira med bubbel i vår relax innan en god middag.
eller direkt via vårt kansli på
Arrangörsföreningen jobbar nu hårt för att infria löftet om
Regementsgatan 8 i Karlstad.
”friidrott i världsklass” på Tingvalla IP även i år. Den 3 juli är det
Scandic IP.
Winn
054-776 47 00 Antalet sittplatser är begränsade så säkra
dags att gå man ur huse för att fylla läktarna på Tingvalla
din biljett redan nu!
Scandic Karlstad City 054-770 55 00

www.folksamgrandprix.se

LADDA UPP ELLER NER....
Specialpriser på logi!

Scandic Klarälven

054- 776 45 00

Uppge: Stadsloppet
Karlstad GRAND
PRIX Samarbetspartners

scandichotels.se

Man ska dricka mycket
när man springer!
Välkommen in.
054-18 03 00 | www.pitchers.se
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www.folksamgrandprix.se

Det ta missade
du förra året !
Angelica Bengtsson – SVENSKT REKORD
Gren
Stavhopp		
Meriter Brons EM 2016.
Rankad i världen 10
Fjärdeplats VM 2015.
Personligt rekord 4.73 (SR)
x2 brons inomhus-EM 2015 & 2017.

Armand Duplantis – VÄRLDSKLASS
Gren
Stavhopp		
Meriter Guld EM 2018.
Rankad i världen 2
Guld U20 VM 2018.
Personligt rekord 6,05 (SR)
Guld U18 VM 2015.

Daniel Ståhl – VÄRLDSKLASS
Gren
Diskus		
Meriter Silver VM 2017.
Rankad i världen 3
Silver EM 2018.
Personligt rekord 71.29 (SR)
Guld SM 2014, 2016, 207 & 2018.

Onsdag 3 juli 2019

Andreas Kramer – SVENSKT REKORD
Gren
800 m
Meriter Silver EM 2018.
Rankad i världen 14
Guld U23 EM 2017.
Personligt rekord 1:45.03 (SR)
Guld SM 2017 & 2018.

Sofie Skoog – TOPPKLASS
Gren
Höjdhopp
Rankad i världen 12
Personligt rekord 1.94

Meriter Sjundeplats OS 2016.
Femteplats VM 2016.
Guld SM 2015, 2016, 2017 & 2018.

Fanny Roos – TOPPKLASS
Gren
Kula
Meriter Fjärdeplats EM 2017.
Rankad i världen 11
Guld U23 EM 2017.
Personligt rekord 18.68 (SR)
Guld SM 2014, 2015, 2016, 2017 & 2018.
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NYHET

Boosta dig själv med våra supergoda kallpressade shots,
sesamkakor och frukt- och nötbars. Perfekta när du är på språng,
ska träna, är trött och behöver en snabb kick.

NYHET

BARS/SESAMKAKOR

NYHET

Värmländsk,
GRANOLA energirik matglädje
SHOTS

Coop. Våra saftiga frukt- och nötbars passar när som helst
som du behöver något extra. Finns i smakerna: äpple, kokos
och kakao. Sesamkakorna har en ren smak av sesam.
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NYHET

Coop. Vårt granolasortiment har fått en ny spännande smak
av passionsfrukt och kakao. Inget tillsatt socker utan endast
naturligt förekommande sockerarter. Lika god till frukost och
mellanmål som i bakverk.

Coop. Våra goda kallpressade shots i 60 ml flaska ryms lätt i
fickan. Finns i smakerna: ingefära, granatäpple och gurkmeja.
Ingefärsshot finns även i 500 ml flaska.

Missa inga
sportnyheter!
Ta del av de senaste nyheterna från Värmland,
Dalsland och Skaraborg för bara 1 krona den
första månaden (därefter 99 kr/månad).

Läs mer och kom igång på nwt.se

Stolt mediapartner till IF Göta – Vi ses!
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27 augusti
TINGVALLA IP
27 augusti – var med du också!

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 till Värmland under 2019 som kan vara
med och rädda liv. Vi hoppas att du vill vara med oss och manifestera den så viktiga blodgivningen.

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

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.

T-shirt & Medalj
Alla som deltar får en T-shirt i samband med nummerlappsutdelningen 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 närmsta blodcentral eller besök hemsidan
www.geblod.nu och hjälp oss att bli 100 nya blodgivare under 2019!

/ Gun Pettersson & Cecilia Flood Tucek, Claratappen Karlstad

BLODOMLOPPETS HUVUDSamarbetspartners
GRUNDARE

HUVUDSPONSORER

LOKALA SAMARBETSPARTNERS

Tisdag 27 augusti 2019

nwt.se
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Friidrot tsfest i Karlstad !

Evenemanget kommer
andas trivsel, världsklass och gemenskap.
Tillsammans med er vill vi skapa något unikt för både
aktiva, sponsorer och besökare.
Möjligheterna är många och begränsningarna få.
Tillsammans kommer vi att göra SM i Karlstad 2019
till det bästa någonsin.
Friidrotts-SM 2019 handlar för oss inte bara om
friidrott utan också om möjligheten att visa upp
Karlstad och allt vad vi kan erbjuda.
Varmt välkomna till Karlstad och att bli en del
av upplevelsen!
TINGVALLA IP 100-ÅRSJUBILERAR 1919

Några…
HEMMAHOPP

MEDALJKANDIDATER

Sofie Skoog /höjdhopp

Daniel Ståhl /diskus

SM meriter 4 guldmedaljer
Personligt rekord 1,94
Ställs mot Erika Kinsey,
Bianca Salming

SM meriter 4 guldmedaljer
Personligt rekord 71.29
Ställs mot Simon Pettersson

Henrik Larsson /100m

Irene Ekelund /200m

SM meriter 1 guldmedalj
Personligt rekord 10.22
Ställs mot Erik Hagberg

SM meriter 2 guldmedaljer
Personligt rekord 22.92
Ställs mot Daniella Busk

invigdes Tingvalla IP med SM i friidrott. Då tävlades det i grenar som
vi idag är vana att se utföras på ett annat sätt. Ett SM där enbart män
deltog. Ett SM där IF Göta-legenden Carl-Johan ”Massa” Lindh vann
guldet i slägga och viktkastning.
2019, 100 år senare, får IF Göta och Tingvalla IP chansen att arrangera
SM igen.
Denna gång med både kvinnor och män.

Amanda Malmehed /kula

Andreas Kramer /800m

SM meriter 1 bronsmedalj
Personligt rekord 15,65
Ställs mot Fanny Roos

SM meriter 2 guldmedaljer
Personligt rekord 1:45.03
Ställs mot Andreas Almgren

krävs. SM-evenemanget handlar inte bara om friidrott utan också

Oscar Vestlund /slägga

Khaddi Sagnia /längdhopp

om möjligheten att visa upp Karlstad som stad och allt vad den kan

SM meriter 2 guldmedaljer
Personligt rekord 73,34
Ställs mot Mattias Lindberg

SM meriter 4 guldmedaljer
Personligt rekord 6,78
Ställs mot Erica Jarder

Denna gång med en idrott som ständigt utvecklas.
Denna gång med en Sverigeelit som snabbt växer och etablerar sig
internationellt.
Vi i IF Göta Karlstad vill skapa något unikt, något för alla. Sommaren
2019 ska bli ihågkommen som sommaren då Friidrotts-SM kom till
Karlstad. Ambitionsnivån och målen är höga och vi vet vad som

erbjuda. Samarbetspartners blir en viktig del i vår resa och vi vill gärna
involvera er för att skapa förutsättningarna för friidrott i världsklass,
stämning och publikfest. Välkommen att bli en del av upplevelsen!
IF GÖTA KARLSTAD
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2019.smfriidrott.com

KÖP DINA
BILJETTER
på

2019.smfriidrott.com
3-DAGARSBILJETT
Sittplats (numrerad)
Ståplats – vuxen
Ståplats ungdom (8–15 år)

750 kr
300 kr
150 kr

1-DAGSBILJETT
(fredag, lördag eller söndag)

Sittplats (numrerad)
Ståplats – vuxen
Ståplats ungdom (8–15 år)

300 kr
150 kr
75 kr

Köp dina biljetter via
2019.smfriidrott.com
eller direkt via vårt kansli
på Regementsgatan 8 i Karlstad.
Antalet sittplatser är begränsade så säkra
din biljett redan nu!

Välkommen till Karlstad
och Tingvalla!
Jag önskar dig varmt välkommen till Sveriges största
friidrottstävling, friidrotts-SM! Som en del av publiken är
du med och skapar folkfest och bidrar till att friidrottare vill
komma till Karlstad för att prestera sitt allra bästa i sin gren.
Med friidrotts-SM sluts cirkeln för Tingvalla IP.
1919 invigdes arenan med SM och 2019 stängs arenan med
ett SM som vi hoppas kommer att gå till historien som det
bästa genom tiderna. Jag gläder mig åt att både ledare, aktiva
och funktionärer från hela Sverige besöker vår vackra stad.
Vi har under våren tagit beslut om att göra ytterligare
satsningar på idrottsarenor i Karlstad.Vid Sannafältet kommer
det att byggas en inomhus- och en utomhusarena och en
konstgräsplan. Anläggningarna kan användas för bland annat
friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Möjligheten att
utöva sport – men också att titta på – bidrar till livskvalitet
för Karlstadsborna och gäster från andra orter.Vår vision är
att Karlstad ska vara en bra stad att leva i och besöka, med
ett stort utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter och stora
arrangemang.
Karlstad utsågs till årets främsta idrottskommun 2016 och
2018 av tidningen Sport & Affärer, främst för kombinationen
av kommunens bredd- och elitverksamhet och ett
tydligt folkhälsoperspektiv. Här har ungdomsidrotten bra
förutsättningar och det finns många idrottshallar samt ett stort
utbud av både natur- och konstgräsplaner.
Sola i Karlstad symboliserar inte bara de många soltimmarna
utan också vår gästfrihet och vårt glada sinnelag. Kanske får
du tillfälle att besöka några av våra många restauranger, åka
med båtbussen, ta del av något musik- eller kulturevenemang
eller promenera längs Klarälven i den fina Sandgrundsparken.
Passa gärna på att besöka Sandgrund där Lars Lerin visar sina
underbara akvareller.
Hoppas att du kommer att trivas i Karlstad och att
du får njuta av ett spännande och stämningsfullt
friidrotts-SM.
Per-Samuel Nisser
Kommunstyrelsens ordförande
Karlstads kommun

@ friidrottssm2019
SM i karlstad Samarbetspartners

Fredag 30 augusti–1 september 2019
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Kom till oss,
maxat med
träning
glädje och
energi

KMTI | Säterivägen 6 | 653 41 Karlstad, Våxnäs | 054 - 55 77 100 | www.kmti.se
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Följ Karlstadsbuss på Facebook!

Du kommer att ha en vinnande stil,
om du tar dig till loppet utan din bil.
Åk gärna med oss, uppvärmning ingår ;)

te kafet längs vägen?
Godas
Vi satsar helhjärtat på att servera dig det godaste
kaffet vi kan. Vårt kaffe är spårbart, rättvisemärkt
och färskmalet. ”Fylligt, välbryggt och med mycket
sötma” – så beskrev Testfakta vårt kaffe. Kom in
på en kopp när du har vägarna förbi.
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14 SEPTEMBER
NORRA FÄLTET

– ORIGINALET FRÅN KARLSTAD

Årets skitigaste löpar fest!

Varmt välkomna till årets
skitigaste löparfest den 14 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.

ANMÄL DIG PÅ:

www.tjurruset.com
Anmälningsavgifter T.o.m. 15/6   16/6-1/9

Från 2/9

Tjurruset

450 kr

500 kr

650 kr

Kalvruset

170 kr

170 kr

230 kr

60 kr

66 kr

80 kr

Minikalvruset

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.
Vid målgång får du enligt tradition vårt Tjurrusetglas.

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 14 september och är
med om en rolig dag fylld av lera, kämpaglöd och energi!

@ tjurruset

www.tjurruset.com

14 SEPTEMBER
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.
Kalvruset växer för varje år. 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 2005–2010.

ANMÄL DIG PÅ:

www.tjurruset.com
Anmälningsavgifter

För att få delta i Minikalvruset måste du vara född 2011 och senare.

Kalvruset

Minikalvruset – ett kittlande äventyr

Minikalvruset

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

T.o.m. 15/6   Från 16/6

170 kr

230 kr

60 kr

80 kr

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 14 september 2019
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7 NOVEMBER
MARIEBERGSSKOGEN

Lysande tävling i mörkret !

Under fjolåret tog Karlstad Energi
initiativet till att inspirera Karlstadborna
till rörelse under en tid på året när det börjar bli
mörkt ute och temperaturen har sjunkit.

Energiruset är motionsloppet som trotsar
höstmörkret och där deltagarna tillsammans skapar,
samlar och använder energi.
Det här är Energiruset

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 sin till pannlampa i samband med anmälan.
Arrangeras av:

ANMÄL DIG PÅ:

T.o.m. 6/11

Energiruset 5–14 år

40 kr

Energiruset 5–14 år + pannlampa

90 kr

Energiruset vuxen

200 kr

Energiruset 5–14 år + pannlampa

250 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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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.

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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Avs: IF Göta Karlstad
Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad

LADDA UPP ELLER NER....

nwt.se

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.

nwt.se

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

scandichotels.se

GRUNDARE

GRUNDARE

HUVUDSPONSORER

HUVUDSPONSORER

LOKALA SAMARBETSPARTNERS

nwt.se

SET

AMILJEN!

nserna

nwt.se
Arrangeras av:

www.ifgota.se
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