
Vadensjöloppet 2017 
Söndagen den 10 september 
www.facebook.com/vadensjoloppet 

Varmt välkomna till 2017 års upplaga av Vadensjöloppet ! 

Vadensjöloppet 
Vi bjuder nu för tredje gången in till 
motionslopp för Vadensjöbor och andra 
intressenter i vår omgivning. Det kommer som 
vanligt att finnas två olika distanser utmärkta i 
Vadensjös omgivningar, en på 5,8 km och en på 
ca 10 km. Man kan delta genom att springa eller 
gå, barn får gärna cykla med. Det kommer att 
finnas vätskekontroller utmed vägen. Tidtagning 
kommer att ske, dock ej med chip. 
Start kl. 14.00 vid Byastugan. 

Vadensjöknatet. 
Vi kommer även att genomföra ett lopp för 
barn, Vadensjöknatet. Detta lopp kommer att 
gå av stapeln innan det stora loppet startar. 
Vadensjöknatet är 1 km, det finns också 
möjlighet för de allra minsta att springa en 
runda på  ca 200 m. 
Start kl. 13.15 vid Byastugan. 

Efter avslutat lopp bjuds alla på fika och gemenskap vid Byastugan.Vi hoppas på en härlig eftermiddag 
tillsammans! 
 

Anmälan: 
Det kostar minst 100 kr/familj att delta. För 100 kr ingår 1 vuxen och alla barn i familjen. Om fler 
vuxna från samma familj vill delta blir det 100 kr/vuxen. Vi räknar vuxen från 18 år. Vi har valt att 
stödja barndiabetesfonden med detta motionslopp. Din anmälningsavgift går oavkortat till detta 
ändamål och alla omkostnader för loppet har vi försökt att täcka genom sponsorsintäkter. 
Vill du bidra som sponsor, kan du kontakta oss på vadensjoloppet@gmail.com 
 
Du anmäler dig till Vadensjöloppet genom att senast den 1/9 maila ditt namn till 
vadensjoloppet@gmail.com samt betala in anmälningsavgiften till barndiabetesfonden via 
Charitystorm. Detta gör du antingen genom att sms:a GE 100 VADENSJÖ (ändra summan beroende 
på hur många du anmäler) till nummer till 72 672, eller genom att besöka: https://charitystorm.org/
fundraisers/vadensjoloppet-2017/ och följa instruktionerna.  
Anmäl barn till Vadensjöknatet enbart genom att maila. 
 
Funktionär 
Du som vill bidra som funktionär, hör gärna av dig till oss arrangörer. 
 
Arrangörer: 
Anna Nilsson 0768-05 81 23 
Karin Ingvarsdotter 0736-16 31 11 
vadensjoloppet@gmail.com 
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