Lördag
31 augusti
Upplev
Billingens
vackra
naturspår

Hagenloppet
Stöd Cancerfonden och spring, lunka eller gå

På Billingen i Skövde - Lördag 31 augusti

En rolig
utmaning
för hela
familjen

IF Hagen Friidrottsklubb arrangerar 46:e upplagan av

Hagenloppet

Det här är loppet som alla kan ladda för i sommar! Välkommen upp till
Billingens fritidsområde lördagen 31 augusti och spring, lunka eller gå
någon av Hagenloppets sträckor. Genom att delta skänker du även en del
av din startavgift till Rosa bandet.
När? Lördag 31 augusti
Var? Start och mål är på Skidstadion på Billingens fritidsområde i Skövde. Parkering, nummerlappar och omklädninsmöjligheter finns i direkt
anslutning.
Anmälan görs senast 22 augusti via Lidingöloppets hemsida, gå in på
www.lidingoloppet.se/skovde . Fyll i formuläret och betala in anmälningsavgiften. Föreningar kan skicka in en samlad amälan till friidrott@ifhagenfik.se
och betala in startavgiften på bg 459-6508. För Lilla Hagenloppet sker
anmälan på plats, senast kl.12:00.
Efteranmälan kan göras senast 12:30 på tävlingsdagen med ett tillägg på
80:- (10 och 5km) och 40:- (2,5km).
Omklädning/duschmöjligheter finns nära start- och målområdet.
Nummerlappar hämtas ut på Skidstadion från kl.11 på tävlingsdagen.
Följ skyltning “Nummerlappar”.
Priser Plakett till samtliga fullföljande. I tävlingsklasserna priser till de
främsta i respektive klass i förhållande till antalet deltagare i klassen.
I motionsklasserna lottas ett antal priser ut.
PM, startlista och resultat presenteras på www.ifhagenfik.se
Hagenloppet ingår i Furhoffs långloppscup
Frågor och upplysningar till friidrott@ifhagenfik.se, telefon 0730 63 27 33
(Lars Olsson) eller 0705 64 36 60 (Per Edin).
Välkommen på löparträff 19 augusti! Oavsett om du deltar i Hagenloppet
eller inte är du välkommen till en löparträff där Lidingöloppet bjuder på
föreläsning med Magnus Bergman, en av tidernas främsta svenska löpare på
Lidingöloppet. Efteråt testas Hagenloppsbanan där IF Hagen FIK erbjuder
hjälp med farthållare i flera olika hastigheter. Håll utkik på hemsidan för info!

BANOR
Klass
Lilla Hagenloppet
(Barn födda 2010 eller senare)

Sträcka
500 m

Starttid
12.30

Kostnad
30 kr

Flickor/pojkar 9 år
F/P 10-11 år
F/P 12-13 år
F/P 14-15 år
F/P 16-17 år
F/P 18-19 år

2,5 km
2,5 km
2,5 km
5 km
5 km
5 km

13.00
13.00
13.00
13.30
13.30
13.30

60 kr
60 kr
60 kr
170 kr
170 kr
170 kr

Kvinnor/Män seniorer (20-34 år)
K/M 35,40,45
M 50,55
K 50,55
K/M 60,65,70,75,80,85

10 km
10 km
10 km
5 km
5 km

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

200 kr
200 kr
200 kr
170 kr
170 kr

Motion kvinnor/män
Motion kvinnor/män

10 km
5 km

13.30
13.30

200 kr
170 kr

Rosa bandet Hagenloppet skänker en del av startavgifterna till
Cancerfondens kampanj Rosa bandet. Hur stor summa som skänks
beror på hur många starter vi får: Över 100 löpare = 10kr /löpare,
över 200 löpare = 20kr/löpare, över 300 löpare = 30kr/löpare osv.
Detta gäller de som springer 5 och 10km.

Tävlingen ingår i Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern
som är en serie med 14 lopp som är seedningsgrundande inför
Lidingöloppet 28-29/9. I årets Hagenlopp är det 10km-banan som är
seedningsgrundande. Mer information om Lidingöloppet on Tour och
seedningsregler hittas på: www.lidingoloppet.se.

Hagenloppets

Vi är stolta över att presentera

Familjen som gör
Skövde godare!

Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...

Öppet alla
dagar 7-22
Tel 0500-478830
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