Välkommen till årets löparfest för barn
födda 2007 eller senare
Håbo festdag lördagen den 18 augusti öppnas på
Gröna dalens IP kl 10:00
10:00 Uppvärmning inför start av 8877 Aktivitet.
10:15 Start av lopp Gröna Dalens idrottsplats.
Mål: Gröna Dalens idrottsplats.
Bana: Löpsträckan är 1200m och går i anslutning till Bålsta centrum och förbi simhallen.
Kom i tid! Det är mycket folk på tävlingsområdet och det kommer att vara mycket svårt
att få parkering för er med bil.
Priser: Alla tävlande barn får en påse godis, glass, banan, ICA festis, medalj samt ett
diplom vid mål. Finns även laktosfri glass för känsliga magar. Diplomet är designat av
Bålstas egen Lasse Åberg. Samtliga deltagare har även möjlighet att vinna ett pris genom
lottning på nummerlappen. Lista över vilka som vunnit anslås efter loppet. Prisbordet finns
ute på Gröna Dalens innerplan. Priser hämtas senast kl. 12:30.

Försäljning av T-shirts (kontant eller Swish-betalning 123 578 88 49)
Fina T-shirts, designade av Lasse Åberg, finns att köpa för 100 kronor på tävlingsdagen.
Cafeteria (kontant eller Swish-betalning 123 578 88 49)
Finns på området med försäljning av kaffe, bröd, korv mm.
ICA Kvantum anordnar KvantumKastet: Inne på arenan kommer ICA Kvantum Bålsta att
finnas på plats mellan 11:00-12:30 och anordna tävlingen KvantumKastet som går ut på att
kasta en kundkorg så långt som möjligt. Tävlingen är öppen för alla mellan 12-120 år. Man
får 2 kast och längsta kastet när dagen är slut vinner fina priser (en dam och en herrklass).
Nuvarande rekordhållare heter Harry Caicedo och han kastade hela 22,10m år 2014! Slår
du det? Ingen föranmälan behövs utan här anmäler du dig på plats.
Omklädningsrum och toaletter: Den röda byggnaden framför Bålsta IK’s klubblokal finns
2 omklädningsrum med toaletter. Se även skyltar.
Sjukvård finns på plats inne på arenan, se skyltning.
Bortappade barn – Om vi upptäcker barn som inte hittar sin förälder så följer vi dem till
fjärilsskylten vid spiraltrappan under speakertornet.
Notera gärna ett mobilnummer på baksidan av nummerlappen så vi har någon att kontakta.
Efter tävlingen kommer ICA Kvantum bjuda på godisregn
som startar efter att sista barnet kommit i mål.

Övrigt: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avsäga sig allt ansvar för eventuella
allergier. Vi uppmanar Er föräldrar till barn med allergier att kontrollera så era barn inte
äter något olämpligt.
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