
Högby IF 
Kalmar

Kalmar

Måndag 28 maj

Anmäl dig 
idag!



Allt du behöver veta om Kalvinknatet
Anmälan 
Du anmäler dig på
kalvinknatet.se och  
anmälningsavgiften är 
120 kr. Efteranmälan  
är 180 kr och kan  
göras i mån av plats.
Info på www.kalvinknatet.se
Begränsat antal platser.
För att säkra din plats - anmäl dig nu!

Kalvinknatet är loppet där alla
upp till årskurs 4 är välkomna  
att delta. Sträckan är olika  
lång beroende på din ålder.  
Barn födda från 2012 till 
2015 springer mellan 400 
och 800 m. Tjejer och killar 
födda 2007–2011 springer 
mellan 800 – 1500 m.

Efter målgång 
Alla som springer Kalvinknatet  
får medalj, funktionströja i högsta
kvalitet samt en chokladmjölk  
från Skånemejerier vid målgång.

De yngsta 
Barn födda 2014 eller 2015 springer
med vuxen och barn födda 2012 eller
2013 kan välja att springa själva eller
med en vuxen.
Lokala avvikelser förekommer,  
se vad som gäller på din ort.

Sveriges största och roligaste barnlopp!

Tid och plats
Första start går på måndag den 28 maj  
kl 17.30 i Kalmarsundsparken.

Anmälningstak
Antalet deltagare är begränsat till 2800. 

Sista anmälningsdag
Måndag den 21 maj.

Efteranmälan
Anmälan efter måndag den 21 maj  
kostar 180 kr och sker över webben,  
(tisdag 22 maj – fredag 25 maj) och  
sen vid startplatsen söndag den 27 maj,  
kl 15.00–18.00 och måndag den 28 maj 
från kl 12.00. 
Betalning med Swish, bank/betalkort  
eller kontanter senast en timme innan 
respektive start. 
Kom i god tid!

Efteranmälan kan endast  
göras i mån av plats!

Starttider och klasser
Starttid Klasser Info 
17.30 Tjejer/killar födda 2015 Med vuxen

17.45 Tjejer/killar födda 2014 Med vuxen

18.00 Tjejer/killar födda 2013 Med vuxen

18.15 Tjejer/killar födda 2013 Utan vuxen

18.30 Tjejer/killar födda 2012 Med vuxen

18.45 Tjejer/killar födda 2012 Utan vuxen

19.00 Tjejer/killar födda 2011

19.15 Tjejer födda 2010  
19.30 Killar födda 2010

19.45 Tjejer födda 2009
20.00 Killar födda 2009

20.15 Tjejer födda 2008
20.30 Killar födda 2008

20.45 Tjejer födda 2007
21.00 Killar födda 2007

Mer info och anmälan på kalvinknatet.se

Tidtagning endast
födda 2007−2010



Kalvinknatet orter

Kalvins hälsocirkel®

	Trelleborg 3 maj

	Ängelholm 5 maj

	Malmö/Bulltofta  6 maj

	Eslöv  8 maj

	Hässleholm  9 maj

	Lomma 14 maj

	Halmstad  15 maj

	Höör  16 maj

	Ljungby  17 maj

	Höllviken  20 maj

	Helsingborg  21 maj

Kalvinknatet arrangeras av MAI och Skånemejerier  
på följande 20 orter tillsammans med lokala idrottsklubbar i  

Skåne, Blekinge, Småland och Halland.

Det här är min hälsocirkel. Den visar 
att det är viktigt att sova bra, äta 
ordentligt, vara vaken för nya intryck 
och att röra på sig. Följer du den så 
vet jag att du också kommer att må 
bra och ha kul.

Hej! 

	Landskrona  22 maj 

	Staffanstorp  23 maj

	Sjöbo  24 maj

	Ronneby  26 maj

	Ystad  27 maj

	Kalmar  28 maj

	Kristianstad  30 maj 

	Lund  31 maj

	Jönköping 4 juni

	Malmö/Tallriken  10 juni



Kalvinknatet arrangeras av MAI och Skånemejerier tillsammans med  
lokala idrottsklubbar i Skåne, Blekinge, Småland och Halland.

Syftet är att få barn och unga att röra på sig och må bra.  
Överskottet går oavkortat till klubbarnas verksamhet.

Ett stort tack till Kalvinknatets sponsorer!

Upplysningar om Kalvinknatet Kalmar får du via:
0704 - 44  31 02  friidrott@hogbyif.se  www.hogbyif.se och på www.kalvinknatet.se/kalmar


