
 4 juli 2015, Brahevallen Visingsö
Barn & ungdom  1 km, 3 km start 11.30

Motion, tävling och jogga/gå 5 km, 10 km start 12.30

Visingsö AIS hälsar dig välkommen till den femtonde upplagan av 
Grevskapsloppet. Loppet bjuder på en vacker bansträckning med varierad och 

lättsprungen terräng.    

De allra minsta barnen springer på en säker bana intill Brahevallen med stort 
publikstöd hela sträckan.

 

Klasser  
• Barn 1 km (tom 10 år) - ingen tidtagning  60 kr -  start kl 11.30
• Ungdom 3 km med tidtagning (tom 15 år)    60 kr  - start kl 11.31

• Motionsklass 5 km & 10 km med tidtagning (fr 15 år)   180 kr  start kl 12.30
• Tävlingsklass 10 km dam/herr (fr 18 år)   180 kr   - Endast tävlingslöpare från klubb. start kl 12.30
• Jogga/gå 5 km (eller 1 km) - ingen tidtagning  120 kr - Klassen för barnvagnar, rullatorer, kryckor, 

hundar och alla som vill ta det lite lugnare. Vi har lagt till en genväg vid ca 1 km för de som 
inte orkar hela rundan. start kl 12.30

Anmälan är öppen t.o.m 25/6. Efteranmälan möjlig på tävlingsdagen mot ett 
tillägg på 40 kr. Tävlingsklassen är till för löpare anslutna till friidrottsförbundet, 
alla andra klasser är öppna för alla. Motionsklassen har tidtagning och fungerar på 
samma sätt som tävlingsklassen. Allt deltagande sker på egen risk.

Medlemmar i Visingsö AIS anmäler sig på separat sida som ni finner på föreningens hemsida! 
Efteranmälan öppnar 8.30 på tävlingsdagen och är möjlig fram till 1 timme före start. Föranmälda löpare 
hämtar nummerlapp senast 45 min före start på Brahevallen.  
Brahevallen ligger ca 4 km från hamnen. Busstransport ordnas för alla tävlande och i mån av plats även publik. 
Personbiljett till färjan ingår i startavgiften (ej bilplats), visa upp ditt bekräftelsemail/kvitto. Om ni vill ta med 
bilen boka färja i god tid! Tidtabell på http://www.visingso.net/farjetrafiken.  
Dusch och omklädningsrum finns på Brahevallen och i Kumlabyskolan. Kiosk med enklare servering vid start/mål 
området finns.
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