
B A N S T R Ä C K N I N G  
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2019 

Mål vid Gustafsberg 

Uddevalla IS Kultur o Fritid 

Uddevalla  Centrum 

De första 500 m på banan går norr om Riverside och 

Muséet p.g.a. avstängning längs kajen. 

Du som springer fort; tänk på att hålla till höger och 

visa hänsyn till gående på bryggan. 

VÄTSKA 

Stc 

OMKLÄDNING  

 

Gustafssons Byggtjänst AB Den 6 juni 
Start intill Riverside  

kl 10.30 

Nummerlappar hämtas  på deVal  
f r .o .m.  1  jun i ,   s tängt  2/6 ,  och  
på s tartplatsen ,  R ivers ide ,  på 
tävl ingsdagen,  k l  8 .30-10.00.  



 

Klasser: Ungdomsklasser t.o.m. 16 år, F16 och P16 

samt Dam– och Herrklass.  

Banlängd: 5 km längs Strandpromenaden 

Barnklass: P10 och F10, 0-10 år, startar på Gus-

tafsberg kl 11.30, ca 800 m. 

Priser: Alla deltagare får medalj.  

Priser till de tre bästa i Ungdoms-, Dam– och Herr-

klasserna. Ytterligare priser utlottas bland deltagarna.. 

Prisutdelning sker kl 12.00 på Gustafsberg. 

Startavgift: 225:- för vuxna, 125:- ungd t.o.m 16 år 

Efteranmälan fr.o.m. 1 juni: 350:- resp. 150:- 

Anmälan: Sker via Strandjoggens hemsida, 

www.strandjoggen.se. Efter registrerad anmälan skick-

as en faktura till angiven e-mailadress vilken skall 

betalas inom 14 dagar. 

Vid frågor om anmälan kontakta UIS via e-mail 

strandjoggen@gmail.com 

Alla upp till 700 anmälda får en unik 

funktionströja.   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!    

Max 1000 deltagare 
Anmälan på tävlingsdagen fram till kl 9.30, om det 

finns platser kvar, 350:- vuxna, 150:- ungd t.o.m.16. 

Kom med och spr ing , jogga  
e l ler  gå Strandpromenaden på 
Nat iona ldagen, a l la  kan del ta . 

Dusch: Duschar finns vid gröna barackerna, Landbadet. 

Omklädning och toalett finns intill startplatsen, se 

skyltning på plats. 

Ombyte som är förpackat och märkt med namn kan 

lämnas vid starten och kommer att transporteras till må-

let på Gustafsberg. 

Vätska serveras efter halva sträckan och vid mål. 

Möjlighet finns till gratis återfärd med båt till Muséet. 

Upplysningar:  

Tävlingsledare Bror Widén 070 514 34 56 alt. 

Eva Karlsson 076 861 23 21. 

Se även vår hemsida: www.strandjoggen.se 

Utmaning—Lagtävling 

De tre bästa lagen får ett penningpris på 5000, 3000 

resp. 2000 kr. Laget kan bestå av den förening alt. före-

tag eller kompisgäng som har flest deltagare i mål, oav-

sett tiden. 

OBS! Viktigt att alla tävlar under samma namn. 

Alla är välkomna att stanna och 

delta i Nationaldagsfirandet efter 

tävling och prisutdelning. 


