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VÄlKoMMeN tIll

Vill Du springa i kunglig miljö på Solliden? 

Passa då på att anmäla Dig till Sollidenloppet.

Sollidenloppet avgörs i år för sjätte gången 

och har blivit en idrottslig attraktion under 

Ölands Skördefest. Loppet, med start och mål 

på torget i Borgholm, lockar både 

motionärer och elitlöpare. 

Blir Du en av dem som ställer upp i år?

BorgholM 
lÖrDAg 2 oKtoBer 2010

Gå lunka löp på kunglig mark i skördefesttider

ArrAngÖr: 

ÖLANDSBLADET

MeDArrAngÖr: HuvuDSPonSorer:

Kultur- och fritid

Foto: Ölandsbladet
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KlASSer:  Tävlingsklass Män  5,9 km
 Tävlingsklass Kvinnor  5,9 km

 Motionsklass Män  5,9 km
 Motionssklass Kvinnor  5,9 km
 Jogging gång Män o Kvinnor  5,9 km
 (ingen tidtagning)

ANMÄlAN:  startavgiften 150 kr insättes på bankgiro 5741-1936
 Använd om möjligt förtryckt blankett.
 Sista anmälningsdag fredagen den 24 september.
 Betalar du via internet:
 uppge då namn och klass i meddelanderutan för att din anmälan ska registreras.

oBS! efteranmälan kan även göras på tävlingsdagen vid nummerlappsutdelningen senast klockan
13.00 mot en avgift på 200 kr.

nummerlappar hämtas tävlingsdagen kl. 10.00 – 14.00 i Borgholms sporthall.
omklädningmöjligheter och dusch finns i sporthallen. Start och mål är förlagt till Borgholms torg

StArttIDer: gemensam start kl. 15.00

Alla fullföljande erhåller Sollidenloppets specialmedalj. 

Till de främsta i tävlings-klasserna utdelas priser. I motionsklasserna utlottas priser.

efter målgång bjuder vi på blåbärssoppa från ekströms.

resultatlistor anslås vid målet direkt efter loppet och publiceras i tidningen Ölandsbladet 

torsdagen den 7 oktober.

Listorna publiceras även på Internetadress www.ifkborgholm.se efter loppet.

grAtIS eNtrÉ
Publik som önskar bevittna tävlingen inom Sollidens besöksområde erhåller biljetter vid
nummerlappsutdelningen.

UpplYSNINgAr oCh INForMAtIoN
Kontakta IFK Borgholms kansli på tel. 0485-100 95, måndag-torsdag kl 9.00-13.00 eller på 
hemsidan: www.ifkborgholm.se.
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Trädgårdsgatan 16, Borgholm
0485-101 37elhörnan
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KENNETH 
PÅ TORGET


