Tack alla för 2017 – nu planerar vi
för DUVNÄSLOPPET 2018!
Årets tävling var återigen väldigt lyckad på alla sätt och vis. Solen sken, vi
fick ännu ett nytt banrekord, alla var glada, inga incidenter under loppet och vi
upplevde som vanligt en fantastiskt trevlig stämning i Ringparken! Grattis till alla
deltagare och pristagare – bra kämpat!
Konkurrensen om ledig tid i kalendern är alltid stor veckorna innan midsommar.
Vi fick glädjande nog ändå ett stort antal tävlande. Så fortsätt gärna att sprida
informationen om loppet i era respektive nätverk så att vi den 9:e juni 2018
får ÄNNU större uppslutning än i år – speciellt i vuxenklasserna.
Vi värnar mycket om den lokala känslan och gemenskapen när vi planerar för
loppet. Den är verkligen påtaglig under dagen! Men vi tar gärna emot fler tävlande,
speciellt i klasserna L-O. Det är alltid kul om tidigare års deltagare
rekommenderar loppet och tar med sig vänner och klubbkompisar. På det sättet
finns det alltid anknytning och gemenskap i anslutning till vårt lopp.
Evenemang som Duvnäsloppet bygger som tidigare nämnts på många olika
”byggstenar”. Främst vår kärntrupp som tillsammans jobbar målmedvetet för att
planera och genomföra evenemanget. Och naturligtvis ett jättestort TACK till
alla funktionärer! Utan er blir det ingen tävling.
Sist - men absolut inte minst – stödet från våra sponsorer!
Ett STORT TACK för 2017 till vår huvudsponsor
Genom deras stöd och stora engagemang kan vi år
efter år genomföra Duvnäsloppet på mycket hög nivå.
Tack även till Duvans Donationsfond samt årets övriga sponsorer - se nedan!

Vi vill också tacka de företag och personer som ställde upp eller skänkte priser.

Stefan Widenholm var årets speaker och ledde oss igenom tävlingen och dagen.
NEPTRON hjälpte oss som alltid med den professionella tidtagningen.
Per Thorell var föråkare på moped och Marcus Hafström cyklade som eftertrupp.
Ville Borelius skötte ljudet i Ringparken och Arvid Isaksson var fotograf.
Livtjänst Sverige bistod med sjukvårdare och InnTech hjälpte oss med banderoller/skyltar!

Så fortsätt att träna och skriv in lördagen den

9:e juni i kalendern!

Samma plats och i stort sett samma tider! Mer info framöver på www.duvnasloppet.se!
Anmälningssidan öppnar 1 april. Vi hoppas få se så många som möjligt av er på startlinjen!

