Välkomna till den 33:e upplagan av Byrundan
Löparfesten i Gamleby fredagen den 5 juli 2019
Gamleby OK
Start och mål är förlagt till Unos Park vid Gamlebyån och Gamleby Torg. Här hämtas
nummerlappar på tävlingsdagen från klockan 15.00.
Sparbanksloppet: Pojkar och flickor födda 2010 och senare, cirka 500 m. Start: 18.30. Ingen
tidtagning. Pris: 100 kr.
Klasser:
 Pojkar och flickor 11, födda 2008 och senare, cirka 1,6 km Start: 19.00. Pris: 120 kr.
 Pojkar och flickor 13, födda 2006 och 2007, cirka 1,6 km. Start: 19.15. Pris: 120 kr.
 Pojkar och flickor 15, födda 2005 och 2005, 4 km. Start: 20.00. 160 kr.
 Herrar och Damer 4 km. Start: 20.00. Pris: 160 kr.
 Herrar och Damer 8 km. Start: 20.00. Pris: 180 kr.
Anmälan:
Anmälan sker via mail till anmalan@byrundan.se. Anmälan och betalning ska ske senast
fredagen den 28 juni. BG: 857–2760. Ange namn, klass, födelseår och eventuell klubb.
Efteranmälan:
Efteranmälan tas emot från klockan 15.00 på tävlingsdagen vid start- och målområdet i Unos
park. Då kan ni betala kontant eller med Swish. Efteranmälan måste ske senast 60 minuter
innan start.
Efteranmälansavgiften är 50 kr.
Priser:
De främsta deltagarna i varje klass får pris. Alla deltagare som springer 1,6 km, 4 km och 8
km får en medalj från metallfabriken Norden i Gamleby samt lottas några priser ut bland alla
deltagare. Längs med banan finns ett överraskningspris på slumpad plats där löpare som
springer 4 och 8 km kan välja att ta med sig in i mål. Prisutdelning sker klockan 19.30 för
flickor och pojkar 11–13 år och ungefär klockan 20.45 för övriga deltagare.
Alla deltagare i Sparbanksloppet får medalj och vi lottar också ut några priser bland alla
startande. Alla deltagare i barn- och ungdomsklasserna bjuds på hamburgare med bröd.
Den dam eller herr som slår banrekordet på 8 km erhåller 1000 kr. Nuvarande barnrekord
8 km: Herrar: 24.04 Patrick Kiplimo Koech Kenya, 2006. Damer: 27.54 Cecilia Kleist IK Akele,
2013.

Upplysningar: Tomas Holgersson, 072-7051968, t.holger@telia.com,
www.byrundan.se

