
 
 
Karlstad 6-timmars 
Tingvalla IP 
den 5 oktober 2013 

 

Välkommen till fjärde upplagan! 

av Karlstad 6-timmars utomhus 

IF Göta Karlstad presenterar nu fjärde upplagan av Karlstad 6-timmars utomhus! Det gäller 

att springa eller gå så långt du kan under sex timmar. I ett lopp som detta går alla i mål 

samtidigt vilket är helt unikt!  

Efter att vi arrangerat loppet vid borgmästarholmen flyttar vi i år in på Tingvalla IP och den 

400 meter långa friidrottsovalen. Alla förutsättningar för en trevlig inramning finns med 

speaker och musik som löparna kan ta del av under hela loppet. 

Vi välkomnar nu dig som deltagare i Karlstad 6-timmar utomhus 2013! 

I anmälningsavgiften på 600:- ingår 

 Start i Karlstad 6-timmars den 5 oktober på Tingvalla IP. 

 Dryck och förtäring under loppet från ett dignande "smörgåsbord" 

 Middagsbuffé på lördagskvällen efter loppet i samband med prisutdelning 

 Diplom med uppnått resultat till alla deltagare, samt priser till de 6 främsta i dam och 

herrklass.  

 All information om ditt lopp. Distans och placering varje timme samt alla varvtider 

kommer att redovisas på vår hemsida efter loppet. 

 Avbeställningsskydd, tom 22 september får ni startavgiften tillbaka (exl. 100:- bokn. 

avg.) ifall ni av någon anledning inte kan delta i loppet.  



Starten är klockan 10:00 och efter sex timmar ljuder en målsignal för deltagarna. Loppet har 

maratonsanktion vilket innebär att samtliga löpare får ett officiellt maratonresultat efter 42 

195 avverkade meter. 

Arrangören förbehåller sig rätten att sätta ”lapp på luckan” vid alltför många anmälningar, 

”först till kvarn” gäller alltså! Detta görs för att deltagarna skall få en riktigt bra 

löparupplevelse och hög servicenivå. 

Efter loppet serveras middagsbuffé på Scandic Klarälven. Samtidigt förrättas prisutdelning 

och vi visar i samband med detta även bildspel från loppet.  

Tävlingens huvudsamarbetspartner Scandic erbjuder rum till förmånligt pris  

 

Enkelrum  680:- 

Dubbelrum  780:- 

Trippelrum  980:-  

 

Priserna gäller på Scandic Klarälven och är inkl frukost.  

Pris i mån av plats, priserna gäller dock längst till 5/9-2013.  

Bokas via mail klaralven@scandichotels.com eller 054-776 45 13 

Anmäl dig idag för att säkra din plats! 

Det går bra att göra en direktbetalning på vår hemsida www.ifgota.se eller gör en insättning 

på plusgirokonto 1319-3. Startavgiften är 600: - till och med den 22 september, därefter går 

det i mån av plats att efteranmäla sig för 750:-. 

Uppge då 6-timmars, namn, adress samt ev. klubb och födelseår. Skicka gärna ett 

kompletterande e-postmeddelande till 6h@ifgota.se ifall ni inte får plats med alla uppgifter 

vid betalning. 

OBS enbart startavgift till IF Göta Karlstad. Hotell och ev. extra middagsbuffé betalas till 

Scandic Klarälven. 

Vi återbetalar startavgiften (exl. 100:- i bokningsavg.) tom 22 september i händelse av skada 

eller annat förhinder. 

Välkommen till Karlstad 6 timmars den 5:e oktober 2013!  
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