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Succén fortSätter... 

anmäl dig till 
KalmarS StadSlopp

onSdag 30 juli
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Plats: Larmtorget, Kalmar  
Tider: Start kl. 19.10. Prisutdelning: ca kl. 20.10 
Klasser: Män och kvinnor. 
Banan: 10.000m (kontrollmätt) asfalt o grus/parkväg.

Banans sträckning
Vi startar vid Teatervallen och springer förbi Stadsparken och 
Kalmar slott innan vi svänger ut på ängarna vid Kalmarsunds
parken. Vid Stensö vänder vi tillbaka och springer genom 
Gamla stan och förbi hamnen. Vid 5,1 km passerar vi åter 
Larmtorget och känner publikens stöd. Vi följer kanalen och 
passerar Fredriks skans (Kalmar FFs gamla hemmaplan) och 
följer därefter vattnet runt Lindö och längs Ängö innan vi åter 
kommer in på Kvarnholmen. Banan går ner till Kalmarsalen, 
upp till Stortorget för att därefter ge chans till en spurt längs 
Storgatan mot målet på Larmtorget.

Anmälan och avgift 
Anmälan görs via irunkalmar.com/kalmarmilen, samtidigt
sätts avgiften in på bankgiro 56959653 som är:
T.o.m 20/7    300:      •     Tävlingsdagen   400:

Nummerlappar
Hämtas på TeamSportia (200m från startplatsen), 
Södra vägen, tis kl. 10–18, ons kl. 10–18. 

Medalj  
Atea Kalmarmilens specialmedalj till alla fullföljande. 

Priser  
Träningsstipendier till de fem bästa, gäller både dam och 
herrklassen: 5000 kr, 4000 kr, 3000 kr, 2000 kr, 1000 kr.
Ett stort antal priser kommer också att lottas ut.

Boende 
Best Western Kalmarsund Hotell erbjuder deltagarna i 
Kalmarmilen övernattning och frukost till specialpriser. För 
vidare info kontakta www.kalmarsundhotel.se eller 
www.kalmar.com
 
Mer information  
Hemsida: irunkalmar.com/kalmarmilen 
Calle Nilsson 070444 31 02
Högby IF:s kansli 048520 564
Epost: friidrott@hogbyif.se
Arrangör/hemsida: www.hogbyif.se/friidrott

Atea Kalmarmilen har på kort tid blivit ett etablerat lopp, som går på en flack 
bana genom några av Kalmars vackraste miljöer. Start och målgång sker på 
Larmtorget mitt i centrala Kalmar med mycket publik. 2013 deltog över  1200 
löpare! Ska du delta 2014? Onsdagen den 30 juli är det dags igen.

Anmäl dig senast 20 juli så får du en tröja med Atea Kalmarmilens logotype 
på, ange storlek (XS-XXL) och herr/damstorlek i samband med anmälan. 
Tröjan får du samtidigt som du hämtar ut nummerlappen.


