VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS TJEJGÅING 2013
TISDAGEN DEN 7 MAJ – START KL. 18.30
Plats: Vid Frescati. Ängen vid Statoilmacken/Stockholms Universitet
Banlängd: ca 7,2 km
NUMMERLAPP: Kom ihåg att ta med nummerlappen du får i detta kuvert. På nummerlappen finns en liten flik
med ditt startnummer. Vid vätskekontrollen lämnar du denna flik.
EFTERANMÄLAN: Kan göras på plats till en kostnad av 230 kr.
KOMMUNIKATIONER: Lättast är att åka tunnelbana eller buss 40, 540 till universitetet.
Se även: www.sl.se eller ring SL trafikupplysning 08-600 10 00.
PARKERING: Antalet P-platser är begränsat. Undvik att ta bilen. Det går ej att reservera parkeringsplatser.
MÖTESPLATSER: Stäm träff med dina kamrater vid någon av de markerade platserna (skyltar: A och B).
TOALETTER: Finns vid start- och målområdet.
VÄSKINLÄMNING finns i startområdet. Platsen är bevakad men inlämning sker på egen risk.
START: Starten är uppdelad i två fållor framför scenen. Respektera dessa fållor för att underlätta för alla.
1 - för de som vill gå riktigt snabbt. 2 – för stavgångare därefter startar de som vill ta det lugnt, har barnvagn eller
har hund med sig.
VÄTSKEKONTROLL: Kommer att finnas utmed banan. Där lämnas även nummerlappsfliken = lott
VÄGVISNING: Banan är snitslad. Det finns även en förgångare som visar vägen.
MÅLET: Alla som går i mål får en fräck handduk från tyska Möve (värde 185 kr).
MEDALJ: Alla som går i mål får en medalj i form av ett kinesiskt tecken vilket betyder gemenskap.
PICKNICK: Varje deltagare får en egen picknickpåse vid målgång.
PRISUTLOTTNING: Sker från scenen efter alla kommit i mål: Man kan vinna en Laptop från HP,
TV-apparat, kamera mm.
Samtliga priser måste hämtas ut arrangemangsdagen.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Pokaler delas ut till lag med flest antal deltagare (klass 1-5) Om två eller flera lag har samma antal deltagare
i samma klass så lottas vinsten.
Pris delas ut till Queen of Walking, den person som kommer i mål på en förutbestämd hemlig tid.
Var med i vår DRÄKTTÄVLING. Priset delas ut till en person. Juryns beslut kan inte överklagas.
Kom ihåg att lämna nummerlappsfliken (lott) vid vätskekontrollen.
PRELIMINÄRA TIDER:
16.00 – 18.00
18.15 – 18.30
18.30
ca 20.30

Efteranmälan
Uppvärmning
Start
Prisutlottning / prisutdelning

OBS! DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK
KOM IHÅG DIN NUMMERLAPP (= lott) OCH KOM I GOD TID
VÄL MÖTT TILL VAD VI HOPPAS BLIR ETT TREVLIGT TJEJGÅINGARRANGEMANG
Stockholms Gång- och Vandrarförbund, IF Draget GV, Fredrikshofs IF, Mälarhöjdens IK, Sundbybergs Gång
och Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Information 031-726 61 10 (13), www.tjejgaing.com , tjejgaing@vsif.se

Kontinet – nätverket som tar upp inkontinensproblem
Kontinet är en oberoende, icke vinstdrivande förening.
Mer information hittar du på: www.kontinet.se

