
VÄG 26
Borgunda –  

Skövde

Invigningsceremonin och start/mål för Nya 26:an Loppet 
äger rum vid tunneln. Närmare information om programmet 
kommer i bl a annonser, på affischer och på Vägverkets och 
IFK Skövdes hemsidor.  Välkommen!

www.vv.se

Spring in vägen i

Nya 26:an Loppet
den 1 oktober 2005

Utmed nya 26:an 
ligger den futuristiskt 
utformade Grevagår-
dens rastplats.  

www.ifkskovde.netwww.skovde.se



Stor invigningsfest med Nya 26:an Loppet,  aktiviteter,  utställningar och underhållning!

Spring en halvmara eller stavgå fem kilometer!

I Nya 26:an Loppet finns sträckor på 21,1, 10, 5 och 2 km.
Alla som går i mål får en specialdesignad medalj. 

Anmälan

Anmäl dig till Nya 26:an Loppet på IFK Skövde Friidrotts hemsida: 
www.ifkskovde.net där det också finns mer information om loppet. 

Du kan också anmäla dig via postgiro 124332-8 IFK Skövde Friidrott, 
”Nya 26:an Loppet”. OBS! Det är viktigt att du uppger namn, adress, 
telefonnummer, födelseår, sträcka och klass. Ange även ev förening.

I och med anmälan godkänner du att ditt namn presenteras i start- 
och resultatlistor på internet. Den enda bekräftelsen på en anmälan 
är att du finns med under ”anmälda” på hemsidan. Finns du inte med 
– hör av dig till: rhartika@volvocars.com eller tel dag: 0500/27 54 29, 
kväll: 0500/43 34 93! 

OBS! Gratis T-shirt till alla som anmäler sig före 15 augusti!

Nu pågår bygget av den nya väg 26 förbi Skultorp för fullt! Den vackra 
vägen mellan Sjogerstad och Segerstorp är en 9,6 km lång fyrfältsväg. 
Den går genom fyra trafikplatser, förbi en rastplats, över 16 broar och 
i en 312 m lång tunnel under det militära övningsfältet i Skövde. 

Den 1 oktober invigs vägen med pompa och ståt, underhållning och 
aktiviteter. Innan trafiken släpps på finns det chans att springa in den i 
Nya 26:an Loppet. 
   Välkommen!

Klass 21,1 km • halvmara löpning

Anmälningsavgift: 200 kr t o m 18 september, därefter 250 kr
Klasser:  M sen M35 M40 M45 M50 M55 
 M60 M65
 K sen K35 K40 K45 K50 K55

Klass 10 km • löpning

Anmälningsavgift: 150 kr t o m 18 september, därefter 180 kr
Klasser:  P19 M22 M sen 
 K19 K22 K sen

Klass 5 km • löpning

Anmälningsavgift: 100 kr t o m 18 september, därefter 130 kr
Klasser:  P15 P17 M sen 
 F15 F17 K sen

Klass 2 km • löpning  (ungdomar födda 1992 eller senare)

Anmälningsavgift: 60 kr t o m 18 september, därefter 80 kr
Klasser:  P13 F 13

Klass 5 km • stavgång

Anmälningsavgift: 100 kr t o m 18 september, därefter 130 kr

Lagtävling för klass 2 km löpning

Samla ihop minst 5 personer/klasser/föreningar m m och ge laget ett 
namn. Bland dessa lottas det ut pengapremier bestående av:
2 000 kr, 1 500 kr och 1 000 kr.

Nummerlappar delas ut fredag 30 september vid IFK Skövde Skid-
klubbs stuga på Billingehus. Och på tävlingsdagen på Volvo Person-
vagnar Östra fabriken.

Mer information om loppet,  tider och övrigt:  www. ifkskovde.net


