
KLASSER OCH BANLÄNGDER
Start och mål i Blinkenbergsparken

t.o.m födda 2013
500 meter i Blinkenbergsparken

födda -09 - 12, pojkar/fl ickor 
2.000 meter, på gång- och cykelvägar i centrala Hagfors

födda -05 - 08, pojkar/fl ickor 
3.500 meter på gång- och cykelvägar i centrala Hagfors 

födda -04 och äldre, damer och herrar 
7.000 meter på gång- och cykelvägar 

2 varv på 3.500-metersbanan i centrala Hagfors
Ingår i Hagforsyrans klassiker, deltagare födda 2001 och äldre.

PRISER
t.o.m födda 2013

medalj till alla + dricka

födda -09 - 12, pojkar/fl ickor 
1, 2, 3 pojkar/fl ickor - medalj till alla + dricka

födda -05- 08, pojkar/fl ickor 
1, 2, 3 pojkar/fl ickor  - medalj till alla + dricka

födda -04 och äldre, dam och herr 
1, 2, 3 damer/herrar utlottningspriser + dricka

STARTTIDER
Vi rekommenderar att du är startklar 15 minuter före start. 

Nummerlappar hämtas från 9.30 i Blinkenbergsparken

t.o.m födda -13 startar 10.00 
t.o.m födda -09-12 startar 10.30

födda -05-08 samt -04 och äldre, dam och herr 
(klassiker) startar 11.00

HAGFORS 
STADSLOPP
3 AUGUSTI 2019

FÖR HELA FAMILJEN

HAGFORS
YRAN

HAGFORS
YRAN

I  HAGFORS KOMMUN

I samband med Hagforsyrans klassiker bjuder 
IK Vikings Friidrottsklubb in till ett stadslopp lördag 3 augusti.

ANMÄLAN
till enskilt lopp eller till Hagforsyrans klassiker
hagfors.se/hagforsyransklassiker från 1 juli

Betalning för enbart löpningen till bankgiro 
907-9377 IK Vikings Friidrottsklubb
Ange födelseår i anmälan.

Betalning för Hagforsyrans klassiker
information om hur och var du betalar får du vid anmälan

Sista anmälningsdag: 31/7 
Vi tar emot anmälan på plats mot förhöjd avgift, senast 09.30 
på startområdet. Endast kontant. Deltagande sker på egen 
risk.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
t.o.m födda 2013 0 kr
födda -09 - 12  50 kr
födda -05- 08 50 kr
födda -01- 04 100 kr
födda -04 och äldre  200 kr
efteranmälan + 50 kr

OMBYTE/DUSCH/PARKERING
Älvstranden Bildningscentrum

Prisutdelning sker direkt efter tävlingen i Blinkenbergsparken.
Prisutdelning av Hagforsyrans klassikermästare sker 15.00
vid gångbron/Uvån

UPPLYSNINGAR/KONTAKT
Peter Klint
070-207 39 51
ikvikingfriidrott@gmail.com

INBJUDAN


