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Datum & tid
Lördag 14 april. Ungdom start kl. 10.00. Dam/Herr 
start kl. 11.00.

Plats
Skälby Loge/4H-gården, Kalmar. Omklädning och 
dusch, Djurängsskolan. 

Övrig Information
Kom och kolla på ett riktigt familjelopp och se på djuren, 
Skälby gård är öppen under dagen som vanligt. Högby IF 
och JL Bilar bjuder på korv och glass efter loppet.

Priser
• Medalj till alla som fullföljer loppet
• Buff till alla (Kan användas som halsduk, vindskydd och hårband)

• Priser till de tre bästa (ej P 7 & F7)

• Utlottning av fina priser

Banan sträcker sig över grus, parkväg och 
terräng genom natursköna Skälby. Ett rik-
tigt familjelopp med sträckor för alla.

Dam                8 km

Herr                8 km

Dam                4 km

Herr                4 km 

P15 & F15      4 km
(födda 03-04)

P13 & F13     1,9 km
(födda 05-06)

P11 & F11   1,9 km
(födda 07-08)

P9 & F9       1,1 km
(födda 09-10)

P7 & F7       0,6 km
(födda 11- senare)       
Ingen tidstagning

Klasser & Sträckor
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Banan
Grus/parkväg, en kortare bit asfalt och terräng. Vätska vid 
varvning på långa banan och vid mål. 

4000m



Sponsorer:

Huvudsponsor:

Arrangör: Högby IF
www.hogbyif.se/friidrott       friidrott@hogbyif.se

Välgörenhet
20 kr av startavgiften går oavkortat till BRIS, som är 
en barnrättsorganisation. De arbetar för att stärka 
barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera sam-
hället och göra barns röster hörda.

Anmälan & avgifter
200 kr, ungdom 7-15 år 100kr. Sista anmälningsdag 
8 april. Efteranmälan 250 kr respektive 150 kr t.o.m. 
11 april. Därefter vid nummerlappsuthämtningen 
senast 1 timme innan start. Betalning med kort, 
kontanter eller swish.

Nummerlappar
Hämtas vid Skälby loge den 13 april kl. 15-18 och 
på tävlingsdagen från kl.8.30


