IM A RUNNER LOPPET

EKEBYLOPPET

UPPSALA KULTURMARATON

Kontinuerlig träning

Utmaning I

Utmaning II

Delta i I’m a runnerloppen på 5 km som går av
stapeln var 5:e vecka under hela sommarhalvåret.

Familjefest på Nationaldagen.
Barnlopp, 5 km, 10 km och 21 km.

Ett maratonlopp där vi sätter upplevelse
framför personbästa!

Loppen erbjuds vid 6 tillfällen per år för att inspirera
dig att hålla igång din träning regelbundet.

Ta chansen att utmana dig själv, en familjemedlem
eller någon du känner på ett lopp i vacker natur.

Du kan enkelt följa din utveckling mellan loppen på
hemsidan som skapas vid anmälan.

Utmana med 21 km eller fira nationaldagen på en av
de kortare sträckorna i spåret med härlig stämning.

Loppet går genom natursköna områden och historiska
miljöer, längs ”Gula stigen”, Fyrisåns stränder,
centrala Uppsala och ut mot högarna i gamla Uppsala.

Var: Start och mål i Uppsala Stadsträdgård
När: 19 apr, 24 maj, 28 jun, 2 aug, 6 sep, 11 okt

Var: Start och mål i Ekeby bruk
När: 6 juni

www.imarunnerloppet.se

www.ekebyloppet.se

19 april
Im a runnerloppet 1

Start 9 april
Inspirationsdag

24 maj
Im a runnerloppet 2

14 maj
Träning

6 juni - Utmaning I
Ekebyloppet

28 juni
Im a runnerloppet 3

Spring själv eller i stafett ihop med familj, vänner eller
arbetskollegor.
Var: Start och mål vid Eklundshof
När: 8 september

www.uppsalakulturmaraton.se

2 aug
Im a runnerloppet 4

20 aug
Träning

6 sep
Im a runnerloppet 5

11 okt
Im a runnerloppet 6

8 sep - Utmaning II
Uppsala Kulturmaraton

Mål 25 oktober
Kvällsaktivitet

Årets prestation består av:
8 lopp - 2 utmaningar
Alla kan delta

På Uppsalalopp.se erbjuder vi något för alla.
Barnlopp, 5 km, 10 km, 21 km och 42 km.
Spring alla lopp eller välj det som passar just dig bäst.
Hela Uppsala i rörelse
Gemensamt vill vi erbjuda fler att uppleva glädjen i att
röra sig kontinuerlig och bygga en starkare gemenskap
i Uppsala. Vi älskar utmaningar och bjuder in dig till en
härlig löpresa med Uppsalalopp.se

Läs mer om respektive lopp
genom att scanna Qr-koden
Im a runnerloppet
Ekebyloppet
Uppsala Kulturmaraton

Upplevelse - Glädje - Gemenskap - Utmaning
Under resan bjuds du in till gemensamma löpträffar
och träningstillfällen för att du ska få de redskap du
behöver för att ta dig igenom loppen.

Drömmer du om
ett maraton?
Vi tar dig dit!

Anmäl dig till loppen här:
uppsalalopp.se/anmalan

info@uppsalalopp.se

Våra huvudpartners:

#Hashtags
#uppsalalopp
#kulturmaraton
#8lopp		 #2utmaningar
#uppsalaäger
#glädje
#ekebyloppet
#utmaning
#imarunnerloppet

I’m a runner loppet + Ekebyloppet + Uppsala
Kulturmaraton = Uppsalalopp.se

