
INBJUDAN 

DM i terränglöpning lördag 5 oktober på Hammarbyhöjdens IP 

Tidsprogram 

09.00 P10 och P11 1000m  (Extralopp – ingår inte i DM)  

     F10 och F11 1000m  (Extralopp – ingår inte i DM) 

09.30 P12 och P13 2000m    

10.00 F12 och F13 2000m 

10.30 P14  2000m 

10.50 F14  2000m 

11.10 P15, P16, P17 4000m 

11.40 F15, F16, F17 4000m 

12.10 P19-M22  4000m  (M22 ingår inte i DM)  

12.40 F19-K22  4000m  (K22 ingår inte i DM) 

13.10 M  4000m 

13.40 K  4000m   

14.10 M  12000m    

15.15 K  8000m    

16.00 M35-M90  4000m  

16.45 K35-K90  4000m     

 

Avprickning senast 60 min före respektive start. Nummerlappar hämtas i sekretariatet. 

 

Priser 

Medalj till de tre främsta. 

Ingen lagtävling! 

Banbeskrivning  

Start och mål på löparbanan inne på IP, snabblöpt bana i skogsområdet på fin grus/stig 

med några krävande backar. Spikskor kan användas. Publikvänlig serpentinbana. 

Hammarbyhöjdens IP 

Du tar dig enklast dit via T-bana (Skarpnäckslinjen) till Hammarbyhöjdens T-station. 

Endast 2 km från Stockholm City. 

Tävlingsområdet ligger endast 100m promenad bort. Undvik bil om det är möjligt. IP har 

få parkeringsplatser. 

 

 

 

 



 

Anmälan senast 1 oktober via e-post till 

Skicka mail till: terrangdm2019@gmail.com 

Var noga med namn, kön, födelseår, föreningstillhörighet och fakturamottagare (om ni 

inte betalar vid anmälan). Vi är tacksamma om ni anger aktivs bästa resultat eller 

placering under 2019 (för speakerinfo). 

Startavgifter:  Betalning 

50:- upp till och med 16 år  Bank SHB  Clearing 6154   Konto 246 211 741 

100:- för 17-22 år  Swish nr: 0733-805 791 

150:- för seniorer och äldre Vi accepterar fakturering 

Efteranmälan debiteras med 50:- extra  Ingen kontanthantering 

LV kafé 

Vi erbjuder Kaffe, dryck, smörgåsar, fikabröd och frukt till rimliga priser. 

 

Frågor 

Maila: willy.berggren@sportcampussweden.se 

Vi vill se många deltagare! 

För första gången på många år arrangeras terräng-DM relativt centralt med rimligt reseavstånd 

för Stockholms friidrottsklubbar. Vi ser fram emot många deltagare i samtliga tävlingsklasser. 

Detta är vårt första tävlingsarrangemang. Med stöd från er klubbar har vi ambitionen att 

framledes erbjuda många löptävlingar för tävlande löpare i vårt friidrottsdistrikt både på IP som 

medel och långdistans, hinder och terränglopp – enkla raka arrangemang. Låt oss stötta 

varandra! 

Vår nya friidrottsklubb Löparnas vänner hälsar dig varmt välkommen! 
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