Huddinge AIS Friidrott inbjuder till VÅRENS STORA LÖPARFEST
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KVANTUMLOPPET
Söndagen den 24 april 2022
Nu kan alla springa, jogga eller lunka tillsammans
Utmana varandra eller gör sällskap
Starttider:
Knatteklassen 700 m 11.20
Motion 3 km 12.00
Trail 7 km och 17 km 12.15
Mer info kommmer att finnas på hemsidan www.kvantumloppet.se

Trail 7 och 17 km

3 km och 700 m
START

MÅL

Handla varor för minst 1000 kr så bjuder
ICA Kvantum Kungens Kurva på rabatterad startavgift
Max ett (1) erbjudande per 1000 kr. Du sparar upp till 100 kr. Erbjudandet gäller
endast under nedanstående tid mot uppvisande av kvitto. Anmälan sker direkt för
knatteklassen och motion 3 km. För trialklasserna erhålles en kupong som kan
användas vid anmmälan.

Fredag 8/4 kl. 16–19
Lördag 9/4 kl. 10–14
Söndag 10/4 kl. 11–15

Trail 7 km och 17 km (± ca 5%) – Går mestadels på mindre skogsstigar och är bitvis mycket
teknisk och delvis svårlöpt med stenar, rötter och branta backar både upp ned, men på flera
ställen mycket fint och naturskönt. 17 km följer Gömmarens svart/vita spår. 7 km följer Gömmarens gula spår. Anslutning start och mål går från Källbrinks IP genom skogen via Fullersta
kvarn. Start 12.15 vid parkeringen på andra sidan G:a Stockholmsvägen.
Preliminär löptid 17 km, 70 – 180 min. Preliminär löptid 7 km, 30 – 70 min.
Motion 3 km (varierande underlag) – Jogging i egen takt för alla åldrar. Gärna stavgång och
barnvagn (dock ej hundar). Start 12.00 strax efter målportalen.
700 m Knattelopp (varierande underlag) – Ingen tidtagning. Start 11.20 bakom läktaren.
Startavgifter: Trail 7 km: 200:-, 17 km 250:-, 3 km: 100:-, 700 m födda 2011 och senare: 75:-.
Efteranmälan: På tävlingsdagen kl 10.00–11.30 mot 60:- extra förhöjd avgift respektive 160:-.
Knatteklassen 2011 och senare extra avgift på 25:-, totalt 100:-.
Anmälan och betalning: SENAST 14 april 2022

www.kvantumloppet.se

Resultatlista: Finns på hemsidan www.kvantumloppet.se
Priser: Medaljer till alla som fullföljer. Stort prisbord från ICA KVANTUM Kungens Kurva.
Priserna lottas ut – nummerlappen är lottsedel på 3 km. Nyttopriser i knatteklassen. Prisutdelning ca 13.30 för 3 km.
I trailloppen görs utlottningen i förväg och priserna delas ut vid målgång.
Servering: Enklare servering med korv, kaffe etc
Uppvärmning: Ca 11.40 Nummerlappar: Hämtas på Källbrinks IP tävlingsdagen från 10.00

på ica-kungen.se DS.
PS. Läs mer om

Kung på Service, Sortiment och Pris!

Carl-Johan, Carina och alla andra i butiken!

Varmt välkommen önskar

Kunnig personal ger Dig
Kunglig service!

Ett stort och prisvärt sortiment
ger Dig Kunglig valfrihet!

Toppat med våra erbjudanden och ”Kungens Klipp” så
gör Du alltid bra affärer hos oss!

Vi är en av Sveriges största ICA-butiker, med en
huvudsaklig inriktning på HÖG KVALITÉ, ett
STORT SORTIMENT och en KUNNIG PERSONAL.

Välkommen till
ICA Kvantum i
Kungens Kurva!

Upplysningar: Pelle Öhrland 070–675 87 99, pelle@huddingeais.se

