
 

                      Friidrottsklubb        

        Inbjuder till det 47:e 

Hagenloppet 
Terränglöpning på Billingens Fritidsområdes välpreparerade spår 

Lördagen den 28 augusti 2021 

  
                                                                                                                                                                                                                   Foto: Stefan Axelsson                                                 

Tävlingen ingår i                         

 
långloppscup 



Information 
I och med att det fortfarande råder en viss osäkerhet angående pandemin gör 

vi några förändringar till årets Hagenlopp. Det blir bara en distans för de äldre 

för att vi ska kunna ha möjlighet att genomföra loppet i flera heat om 

restriktionerna skulle kräva det. Vi har valt 5km som ger tävlingslöparna ett 

snabbare lopp inför höstens större tävlingar samtidigt som det är en lagom 

utmaning för motionärerna. En nyhet för åretslopp är att vi erbjuder 

motionsklasser på 2,3km. Information om det är några förändringar i 

restriktionerna som påverkar årets Hagenlopp ges på vår hemsida 

www.ifhagenfik.se den 14/8. I annat fall gäller den information som finns i 

denna inbjudan.  

 

Klasser 5km Starttid 14:00  - Anmälningsavgift 180:- 

M, P19, P17, P15, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, 

M85, K, F19, F17, F15, K35, K40, K45 K50, K55, K60, K65, K70, K75, K80, K85, 

Motion män/kvinnor 
 

Klasser 2,3km Starttid 13:00  - Anmälningsavgift 70:- 
P13, P11, P9, F13, F11, F9, Motion män/kvinnor 

 

Knatteloppet 0,6km Starttid 12:30  - Anmälningsavgift 40:-
Pojkar och Flickor födda 2014 och senare .  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Loppet är sanktionerat och godkänt av Svenska Friidrottsförbundet. 

Intäkterna från godkända lopp går tillbaka till friidrotten och gör det 

möjligt för oss att bedriva vår ungdomsfriidrott. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IF Hagen FIKs sponsorer 

        ´                       

 

http://www.ifhagenfik.se/


Anmälan – Senast fredagen den 20/8 
Gå in på vår hemsida www.ifhagenfik.se, gå vidare till 
arrangemang/Hagenloppet där hittar ni anmälningsformuläret. 
Fyll i formuläret och betala in anmälningsavgiften på bg 459-6508 ange ert 
namn som referens vid inbetalningen. OBS!  Endast anmälan via 
ovanstående.  
Efteranmälan tävlingsdagen fram till en timma före start mot förhöjd avgift, 
300:-, 100:- och 50:-. 
 
 

Priser 
Plakett till samtliga fullföljande. I tävlingsklasserna priser till de främsta i 
respektive klass i förhållande till antalet deltagare i klassen, I motions-
klasserna lottas ett antal priser ut. 

 

Nummerlappar - Utdelas vid målområdet från 11:30 tävlingsdagen. 

Omklädning – Billingecentrat, kom omklädda för att minska trängsel. 

Startlista – PM – Resultat – på www.ifhagenfik.se. Var noga att läsa 

igenom PM, där anges vilka restriktioner som gäller tävlingsdagen. 

Upplysningar – friidrott@ifhagenfik.se, telefon 0703 70 94 96 (Henric 

Gröndahl) eller 0730  63 27 33 (Lars Olsson). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IF Hagen FIKs löpargrupp 

IF Hagen FIK har en löpargrupp som erbjuder gemensamma träningspass 
under hela året. Träningens upplagd så att alla ska kunna vara med på 
träningarna oavsett nivå. Under vintern genomförs även ett fyspass inomhus i 
vår Friidrottshall. 
 
Inför Hagenloppet erbjuder vi gratis träningskvällar under fyra måndagar från 
den 2/8 fram till loppet. Samling 18:00 vid IF Hagen FIKs byssja på 
Skidstadion, Billingens Fritidsområde. 
 
Kontakt löpargruppen: Karin Magnusson, a.karin.magnusson@gmail.com  
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