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Stavgång/Gång/Jogging 4 km

Damer/Herrar 8,9 kmStart & målområde, Trosa Torg
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Meddelande kan inte lämnas på denna sida.



Fredagen 29 juni 2007
Festlig sommarstämning!
Fredagen 29 juni 2007
Festlig sommarstämning!



Ta dig tid att uppleva sommarstämningen i Trosa - Ostkus-

tens pärla, denna helg. Genom Turistbyrån (Trosa Turism) kan 

du få tips om övriga händelser. Under Stadsloppshelgen 29-30 

juni genomförs också ”Trosa Krögares dagar” vid Trosa Hamn-

plan. Passa på att prova på vad alla duktiga Trosa-krögare har att 

erbjuda. 
Svenska kyrkan i Trosa har under en lång 
rad av år arrangerat en ”midnattskonsert” 
i samband med Trosa stadslopp. Efter en 
”dundersuccé” med konserten i kyrkan 
2006 återupprepar vi samma arrangemang 

i år igen, d.v.s. stor ”Mid-
nattskonsert” med schla-
gerstjärnan Magnus 
Bäcklund som gästartist. I 
övrigt medverkar � omas 
Ahrén du Quercy and his 
band där några av Sveri-
ges främsta instrumen-

talister medverkar. Medver-
kar gör också sångkvartetten Midnight Singers. Repertoaren 

blir blandade låtar från vis,- pop & rock- och gospelrepertoaren. 

Nytt för i år är att konserten börjar redan Fredag kl. 22.30. OBS! 

Fritt inträde. 
Trosa Stadslopp erbjuder gratisbuss på fredagsnatten, från 

vändplan vid nedre hamnområdet, kl. 24.00 och 01.00 till 

Stockholm Cityterminal (via Lovisinsgatan i Södertälje). Kom-

mer du inte med eget färdmedel till Trosa kan du titta in på 

www.resplus.se eller www.lanstrafi ken.se 
Länstrafi kens Trafi kupplysning Tfn 020-22 40 00 SJ informa-

tion och platsbokning Tfn 0771-75 75 75. 

Festlig sommarstämning
Första fredagen efter midsommar genomförs som vanligt Trosa Stadslopp - Nu 21:a året! I år blir det fredagen 

den 29 juni. Under fl era år har Trosa Stadslopp blivit framröstad som det ”bästa loppet” i Stockholm – 

Södermanlandsregionen, nu senast 2006! Alla kan hitta en klass att delta i – motionärer, elitlöpare, nybörjare, 

ungdomar och småttingar. Testa loppet du också!
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Länstrafi kens Trafi kupplysning Tfn 020-22 40 00 SJ informa-

tion och platsbokning Tfn 0771-75 75 75. 

Svenska kyrkan i Trosa har under en lång 
rad av år arrangerat en ”midnattskonsert” 

Efter en 
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Vi fortsätter även i år med Stavgång och Jogging för herrar 

och damer på ca 4 km i 2 klasser (7 och 8) och två åldersklasser 

för ungdomarna, F12/P12 och F14/P14.  
Chip-tidtagning för alla och med 4 mel-
lantider på långa banan 8,9 km. Långa 

banan är kontrollmätt av legiti-
merad Förbundsmätare i okto-
ber 2004. 
De löpare som beräknar en slut-
tid på långa banan (8,9 km) 
över 1 timme och 10 min, kan 
istället välja klass Jogging 4 km. 
Friskis och Svettis Trosa står för 
uppvärmningen inför starterna.
Hoppis och Skuttis för klass 5 och 6.
Besök gärna vår hemsida www.trosastadslopp.se där du 
kan få uppdaterad information om Trosa Stadslopp och 
kringaktiviteter. 
Vill du ha inbjudan eller information om Trosa Stadslopp 
titta in på vår hemsida www.trosastadslopp.se  eller kon-
takta tävlingsledare Pelle Bång 070-6062023.

Från maj svarar även Trosa Turism (www.trosa.com) tfn 0156-

522 22, fax 0156-522 23, e-post turism@trosa.com för infor-

mation om stadsloppet.
Löpar-PM kommer i Östra Södermanlands Postens (ÖSP) 

sommarbilaga en vecka före loppet. Alla hushåll i ÖSP´s sprid-

ningsområde får sommarbilagan en vecka före loppet. Löpar-

PM skickas inte ut till anmälda men kommer att fi nnas att få i 

anslutning till direktanmälan och vid nummerlappsutdelningen.

Det är Trosabygdens Orienteringsklubb som är arrangör. 

 Stavgång och Jogging för herrar 



Meddelande till betalningsmottagaren

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)

Till PlusGirokonto

Betalningsmottagare (endast namn)

Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor öre

Kod 1INBETALNING/GIRERING  B

51 11 92 -- 7

TROSA STADSLOPP
Efternamn

Utdelningsadress

Postnummer

Föd.datum

Förnamn

Ort

Förening - Företag - Hemort

Klass   1    2   F12   P12   F14   P14   5   6   7   8     ringa in aktuell siffra

Min bästa tid på 10 km Stadslopp tid

Deltagit i alla Trosa Stadslopp

Ja

Anmälan till TROSA STADSLOPP VAR GOD TEXTA

#                           #                                   5111927#06#
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Anmälan  Vi undersöker just nu anmälan och betalning via Internet så titta in på www.trosastadslopp.se

Anmälan sker genom inbetalning av startavgiften till Trosa Stadslopp Plusgiro 51 11 92-7. 

Anmälan är giltig först då du betalt in startavgiften till Trosa Stadslopp på plusgiro.

Senaste ordinarie anmälningsdag är fredagen den 4 juni 2007. Ange tydligt alla uppgifter om 

löparen enligt det bifogade inbetalningskortet. Får du inte plats med alla uppgifter ”maila” uppgif-

terna till pellebang@telia.com eller pelle@trosastadslopp.se 

Obs! Vi kan inte ta anmälningar via telefon.

Fyll i bifogat inbetalningskort (Följer med om du fått inbjudan hemskickad i postlådan) 

–  Uppgifterna måste även anges om betalning sker på annat sätt.

–  Din klass hittar du i nedanstående tablå. Markera även om du deltagit i alla 20 tidigare 

 stadslopp. 
–  Bästa tid på 10 km eller tid i Trosa Stadslopp gäller endast de som avser starta i klass 1/2.

Efteranmälan

Efteranmälan sker via Plusgiro 51 11 92-7 Trosa Stadslopp mot förhöjd avgift fram till 

måndagen den 18 juni 2007.

Direktanmälan 

Från och med tisdagen den 19 juni 2007 anmäler du dig genom att betala kontant hos 

Team Sportia Trosa (strax intill Trosa torg). Detta kan ske fram till en timme före start.
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 (Följer med om du fått inbjudan hemskickad i postlådan) 

  Ord. anm.  Efteranm. Direktanm.
      Senast Senast  Senast
Klass 07-06-04 07-06-18 07-06-29
1 Herrar, 8 900 m, tävling och motion, 1:a start kl. 21.00  220 kr 270 kr  320 kr
2 Damer, 8 900 m, tävling och motion, 1:a start kl. 21.00  220 kr 270 kr  320 kr
P14 Pojkar 13-14 år, 2 300 m, f. 1993-1994, start kl. 19.30  60 kr 75 kr  100 kr
F14 Flickor 13-14 år, 2 300 m, f. 1993-1994, start kl. 19.30  60 kr 75 kr  100 kr
P12 Pojkar 11-12 år, 2 300 m, f. 1995-1996, start kl. 19.35  60 kr 75 kr  100 kr
F12 Flickor 11-12 år, 2 300 m, f. 1995-1996, start kl. 19.35  60 kr 75 kr  100 kr
5  Knattar 7-10 år, 700 m, pojkar och fl ickor födda 1997-2000, start kl. 19.00 60 kr 75 kr  100 kr
6  Knyttar 0-6 år, 700 m, pojkar och fl ickor födda 2001 och senare, start kl. 19.05 60 kr   75 kr  100 kr
7  Stavgång Damer/Herrar, motion, 4 km, start kl. 19.30  150 kr   200 kr  250 kr
8  Jogging  Damer/Herrar, motion, 4 km, start kl. 19.30  150 kr   200 kr  250 kr

 Se även vår hemsida: www.trosastadslopp.nu, där mer information om loppet fi nns att läsa.

Klassindelning, banlängd, starttid 
och startavgift


