
 

 

 

 

        DUVNÄSLOPPET 2022 

 

Duvnäsloppet går av stapeln igen - nu för femtonde året!  Ni vet säkert alla att loppet 
riktar sig till ALLA! Stor eller liten, vare sig man springer för att vinna eller mer för 
motion och gemenskap så är alla varmt välkomna!   
 
Missa inte vår familjära och omtyckta löparutmaning – nu för andra året som höstlopp. 
Vi upplevde att det var uppskattat av er deltagare att vårt lopp flyttat från vår till höst. 
 
Alltså: Samma plats, klassindelning & bansträckning, samma tider, samma härliga 
stämning, samma fina väder (?) och en helt annan årstid.          

 

Dag: 10:e september 2022 - första start klockan 11.00 Plats: Ringparken 
 
 

 

 

 
Anmälan: På www.duvnasloppet.se som öppnar 1 augusti. Här kan du även ladda hem 
bansträckning och ta del av kommande information, såsom deltagar-PM samt start och 
resultatlistor.      
 

Sista ordinarie anmälningsdag är onsdagen den 7:e september. Anmälan är bindande. 
Anmälan måste följas av betalning till PG: 46 08 04 – 8 (S-D Sportklubb) senast 8:e september 
för att vara definitiv.  
 

Efteranmälningar till förhöjt pris tas – i mån av plats - emot under tävlingsdagen.   
Frågor besvaras av greger.wahlstedt@gmail.com eller 0767 – 25 66 35 

 

 
  

 

 

        
       

Klass  
 

Längd   Starttid 
Avgift  

tom 21/8 
  Avgift   
22/8-7/9 

 Avgift   
10/9 

A Flickor, f. 2013 - 2014 ca 1,7 km Kl: 11.00 100 kr 100 kr 150 kr 

B Pojkar, f. 2013 - 2014 ca 1,7 km Kl: 11.00 100 kr 100 kr 150 kr 

C Flickor, f. 2011 - 2012 ca 1,7 km Kl: 11.00 100 kr 100 kr 150 kr 

D Pojkar, f. 2011 - 2012 ca 1,7 km Kl: 11.00 100 kr 100 kr 150 kr 
       

E Flickor, f. 2009 - 2010 ca 1,7 km Kl: 11.20 100 kr 100 kr 150 kr 

F Pojkar, f. 2009 - 2010 ca 1,7 km Kl: 11.20 100 kr 100 kr 150 kr 
       

I Knattar f. 2015 el. efter ca 350 m Kl: 11.35 100 kr 100 kr 150 kr 
       

L Kvinnor, motion/tävling 5 km Kl: 12.30 250 kr 300 kr 350 kr 

M Män, motion/tävling 5 km Kl: 12.30 250 kr 300 kr 350 kr 

N Kvinnor, motion/tävling 10 km Kl: 12.30 250 kr 300 kr 350 kr 

O Män,  motion/tävling 10 km Kl: 12.30 250 kr 300 kr 350 kr 

http://www.duvnasloppet.se/
mailto:greger.wahlstedt@gmail.com

