
 

  

Inbjudan 
Klasskampen 
2017 
Möjlighet att vinna 1000 kr till 
klasskassan 

Superloppet 2017 
17 maj första start kl. 18.00 Vid ICA Supermarket Skärblacka 

Alla kan del ta   

1

. Tävlingsklasser 

• 7-t.o.m 9 år (första t.o.m tredje årsklass) 1 km 

gemensam start kl. 18.00. Pris presentkort 1000 

kr ICA Supermarket Skärblacka, lottas ut bland 

deltagande lag efter målgång. 

• 10-t.o.m 16 år (fjärde t.o.m nionde årsklass) 1 km 

gemensam start kl. 18.15. Pris 1000 kr lottas ut 

bland deltagande lag efter målgång. 
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Mer info se 
inbjudan! 

Mer info: 

Se 

nedan 

Hemsidan: 
www.superloppet.se 
Facebook: 
Superloppet 
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PM 
Inbjudan 

Nu kör vi!! Skärblackatrakten  
 
Häng på och gör Superloppet till ett festligt motionsarrangemang gå eller spring. Alla kan vara 
med!! När onsdag den 17 maj vid ICA Supermarket Skärblacka 
 
Inbjudan  
Klasskampen  
Möjlighet att vinna 1000 kr till klasskassan! Anmäl er till Superloppet fem stycken bildar ett lag 
(ni får ha flera lag inom klassen). Bland anmälda lag lottar vi ut 1000 kr efter målgång.  
Tävlingsklasser:  

• 10- t.o.m16 år (fjärde- t.o.m nionde årsklass) 1 km start kl. 18,00 . Pris 1000 kr som 
lottas ut bland anmälda och fullföljande lag. 

• 7- t.o.m 9 år (första- t.o.m tredje årsklass) 1 km start kl. 18,15. Pris 1000 kr presentkort 
ICA supermarket Skärblacka som lottas ut bland anmälda och fullföljande lag. 

 
Anmälan 
Varje deltagare anmäler sig via ordinarie anmälningsfunktion, se ordinarie inbjudan, innan 
start lämnar klassen in sina laganmälningar, vinsten lottas ut bland inlämnade laganmälningar 
som fullföljer loppet. 
 
Kontaktperson 
Vid frågor eller funderingar kontakta Arne 073 161 80 10 
 
Välkomna  
OK DENSELN i samarbete med ICA Supermarket Skärblacka 
 
 
 
 

Passa på 
Gör onsdagskvällen till ett gemensamhetsevent för 
klassen med möjlighet att vinna pengar till 
klasskassan. samt känna på upplevelsen i en 
atmosfär bland elitlöpare, motionärer och 
utställare. Testa skytte med Kimstad Goif. 
Miniorientering utmana världsorienterare på 50 
meters orientering. 
  
 


