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Vi ställer inte in - vi

ställer om!

Vårt huvudmål har sedan starten 2014 varit att erbjuda ett återkommande motionslopp och på så sätt
öka folkhälsan i Hedemora med omnejd.

en i Hedemora.

menad, rullstolsklass mm.

Målet med loppet är också att minska ohälsotalen bland barn och unga och ge en god inställning till
vardagsmotion.

Anmälan

& info:
formen -

odla
skörda i höst!

Eftersom folkhälsan känns viktigare nu än någonsin är vi jätteglada åt att ha lyckats hitta en lösning som
gör att vi kan köra Skördeloppet 2020 i en både smittskyddssäker och ekonomiskt hållbar form.

Så här:

d av:
Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens
Skördeloppet
alarnas Sponsorer
Sparbank,
Boliden rekommendationer och jobbar just nu med
En motionsfest
hela gänget!
, Nortschakt,
Österling för
Bygg,
Vi hoppas så klart att
planen att vi ställer om och bjuder in till:
åk Dalarna
mflden 27 augusti
Lördag
våra
sponsorer stödjer
start på Vasaliden i Hedemora
La
kostar:
1000kr/lag
oss
i vårt
beslut om gkampen!
att ställa om. Alla som
redan erbjudit sin hjälp
kommer få ett brev
För att hålla bra avstånd mellan löpare kommer vi att skippa masstarten och släpper istället iväg löpare
där de får välja om de
och motionärer på bestämda tider under hela dagen. Det kommer finnas ett maxantal startande per
fortfarande vill hjälpa
heat och första start går redan på förmiddagen.Vi kommer således att förenkla tidtagningen i år med en
oss
genomföra
lösning utan chip.
Medaljer till alla och massor av fina priser!
anmälan och mer info på www.skordeloppet.se
Skördeloppet
även i år.
Välkomna!
Vi minskar antalet klasser till Knattar&Kids 400m, 5km motion, och 10km motion. Och minskar deltagaravgiften till 100kr. Knattar&Kids springer fortfarande gratis!
skördeloppskiosken
Som tidigare år komVi kommer minska antalet deltagande funktionärer både på arenan och ut efter banan. Detta ställer
mer Skördeloppskiokhögre krav på att löparna själva hjälper till att hålla koll i trafiken.
sen od
attla
erbjuda
en formfestivalmatsk
utöver
vanliga.
st!
i hö
Eftersom det lokala näringlivet är hårt drabbat just nu kommer vi istället för att be om sponsring till
ördadet
Visa föreningens/företagets/kompisgängets laganda
genom att ställa upp i Skördeloppets lagkamp. 5
löpare springer 5 km, sammanlagda tiden räknas.
Vinnande laget vinner ett fint vandringspris med
lagnamnets inskription att förvalta till nästa år.

Arr: Hedemora Friidrottsklubb

Skördeloppet -

priser i nummerlappslotteriet i första hand köpa presentkort som gäller i de lokala butikerna.
Vi kommer inte utse pallplaceringar i år.

En motionsfest för hela gänget!
Lördag den 27 augusti
start på Vasaliden

i Hedemora
kostar: 1000kr/lag

vi hoppas på detta sätt kunna skapa löparglädje i skördeloppet och
inspirera
många till motion även sommaren 2020.
Lagkampe
n!

