
Välkommen till 

Isabergsloppet 
med gamla anor, nu i ny tappning 

Onsdagen den 21 augusti 2019 klockan 18.00 
Spring, lunka eller gå. 
Vi går tillbaka till grunden med vad Isabergsloppet har för syfte och betydelse. En aktiv upplevelse och en 
samhörighet i spår och natur. Vår andemening är att anordna ett lopp för våra barn, ungdomar och motionärer. 
Att få stå på startlinjen med en nummerlapp, att få gå i mål och få känslan av att `jag gjorde det´  
Hestra SSK har sina ungdomslag i fotboll på startlinjen, så grunden är ca 60 barn och ungdomar som kommer 
att springa. Men vi vill och hoppas såklart också att ni andra tar tillfället att delta i en kväll av gemenskap.   
Det finns flera olika klasser att anmäla sig till: Terränglöpning med tidtagning i olika klasser och distanser. Vill 
du delta och bidra men inte kan springa, finns en gemensam promenadklass över 2,5 km utan tidtagning. 

Terränglöpning.  
Klassindelning:  

- Damer/Herrar       9,4 km  Starttid kl. 18.00 
- Damer/Herrar       4,7 km  Starttid kl. 18.00    
- Flickor/Pojkar upp till 12år 1,7 km  Starttid kl. 18.05     

 
Promenad (med eller utan stavar.) 
Klassindelning: 

- Damer/Herrar/Flickor/Pojkar 2,5 km Starttid 18.05 

 
Banorna:  
Uteslutande på elljusbanorna från Isamon och väster om Kroksjön. Tävlande över 10 km springer 2 varv på 
5:an. 
Anmälan:  
Gärna senast dagen före tävlingsdag till isabergsloppet@outlook.com, i övrigt på Isamon från klockan 16.30 
dock senast klockan 17.30 tävlingsdagen. 
Startavgift: 
Dam och Herrklasser 60kr, Flickor och Pojkklasser 30kr, (Aktiva i fotbollssektionen springer gratis) 
Betalas med Swish eller kontant på plats. 
Dusch och omklädning: 
På Isamon. 
Prisutdelning:  
Plaketter till samtliga deltagare direkt vid målgång. (Inga övriga priser.)  
I promenadklassen delas inga nummerlappar eller plaketter ut, däremot ett startbevis och diplom vid målgång.   
Servering:  
Kiosken med korv och fika är öppen på Isamon.  
 
Om du har frågor maila oss på isabergsloppet@outlook.com 
Tävlingen arrangeras av Hestra SSK Fotbollssektion 

Välkomna till ett Isabergsloppet 2019! 

HESTRA SSK 
 

          


