
TYRESÖSTAFETTEN
till Linda Haglunds minne

Hanvikens SK och Tyresö FK hälsar alla välkomna till 
den nyin stiftade Tyresöstafetten som springs till minne 
av Linda Haglund.

Vi bjuder på en trevlig bana i direkt anslutning till Tyresö centrum. 

I samband med stafetten instiftar vi en fond till minne av Linda Haglund. 
Fonden kommer årligen kunna dela ut ett stipendium till unga kvinnliga fri-
idrottare. Mer information för kriterier att söka stipendimet Linda Haglunds  
minne återfinns inom kort på www.xxxxxxxxx.se 

Priser
Pris delas ut till de tre främsta i varje klass. Vi kommer även att lotta ut 
priser bland deltagarna. 

Anmälan och betalning
Anmäl ditt lag via e-post till tyresöstafetten@hanvikenssk.se.
Anmälningsavgiften, 600 SEK/lag, betalas till bankgiro xxx-yyyy senast 
den 15 april 2016. Ange att anmälan gäller Tyresöstafetten och skriv 
lagnamn och klass på inbetalningskortet. 

Efteranmälan kan ske vid starten senast 1 timme före start mot förhöjd 
startavgift, 800 SEK/lag.

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas på tävlingsdagen –  från kl. 10.00 och fram 
till 30 minuter före start – vid startplatsen. 

Klasser

I ungdomsklasserna ska laget 
innehålla minst två tjejer och två 
killar. 

P/F 10 – 5 km stafett, start kl. 10:00 
500 m, 1000 m, 1000 m, 500 m, 1000 m 
och 1000 m.

P/F 12 – 5 km stafett, start kl. 10:30  
500 m, 1000 m, 1000 m, 500 m1000 m 
och 1000 m.

P/F 14 – 5km stafett. start kl. 11:00 
500 m, 1000 m, 1000 m, 500 m, 1000 m 
och 1000 m.

 P/F 16 – 5 km stafett, start kl. 11:30 
500 m, 1000 m, 1000 m, 500 m1000 m 
och 1000 m.

I seniorklassen ska laget innehålla 
minst en kvinna och en man. 

M/K Seniorer – 15 km stafett , start  
kl. 12:30 
5000 m, 2500 m, 5000 m och 2500 m.

Övriga frågor: 
tyresöstafetten@hanvikenssk.se

Lördag den 30 april, 2016 

Starta löparsäsongen med en 
rolig och spännande staffett 
tillsammans med klubben, 
kompisar eller kollegor!

Varmt välkomna hälsar Hanvikens SK  
och Tyresö FK i samarbete!

Sista
anmälan: 
5 april!


