
Urpremiär för Strandloppet

Där Världsarvet är som vackrast har HAIK skapat en unik upp-
levelse. 6,5 km på Hulterstad strandängar är en utmaning för 
både elit och motionärer i en miljö du aldrig tidigare tävlat.

Det blir ett lopp där du kan slå fartrekord eller möta en tuff 
utmaning i glödande sol och kraftiga vindbyar. Alla är välkom-
na topptrimmade,motionärer eller gångare. Tävlingen och 
banan är planerad och anlagd med stor respekt för djur och 
natur.

Tid
Premiärloppen inleds kl. 12:00. Kom gärna i god tid före start:

Plats 
Kvarnvallens idrottsplats på sydöstra Öland, Hulterstad skylt 
”idrottsplats” med bl.a. omklädning, toaletter, dusch.

Mera info 
hulterstadsaik.se eller Willy Fredriksson 0703-640 154

Initiativtagare
Willy Fredriksson och Roy Gustafsson

STRANDLOPPET

Hulterstad Strandängar 
den 1 augusti:

• Strandloppet för vuxna
• Sesseloppet för barn
• Strandfest för alla
• Festkväll med The EZ

Ö
la

nd
sv

ä
nn

e
rn

a
 p

å
 L

e
na

nd
e

rs
 G

ra
fis

ka
 o

c
h 

A
d

ito
r. 

 S
va

ne
nm

ä
rk

t 
tr

yc
ks

a
k
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Strandloppet 
den 1 augusti start kl. 13:00

Banan och klassindelning: 6,5 kilometer på Hulterstad strandängar med varieran-
de underlag, körvägar, stigar och ängsmark.
Herr- och damklass: Individuell tidtagning.
Specialklass: Mörbylångas kommunfullmäktige. Individuell tidtagning.
Start och mål: Kvarnvallens idrottsplats, Hulterstad skylt ”idrottsplats” med omkläd-
ning, toaletter, dusch.

Priser
Herr- och damklass: Blå Porten middag för två, Gammalsbygården middag för 
två, Mellby Ör Inn övernattning och frukost för två, Stenåsa Stugor och camping en 
övernattning i stuga. Skärlöv Rum och Frukost övernattning med frukost för två 
(Priserna fördelas efter placering i respektive herr- och damklass och tas ut under 
september eller enl. överenskommelse.) 
”Sist i mål”-pris: Tårta till den som kämpat längst och fullföljt.
Specialklass: Snabbaste politiker i kommunfullmäktige belönas och alla andra 
tappra ledamöter hyllas med ovationer.
Extra-priser: Bland alla deltagares startnummer lottas 20 st Strandlopps-tröjor ut,
speciellt designad för premiärloppet.

 Mera info: hulterstadsaik.se eller Willy Fredriksson 0703-640 154
 Anmälan: Föranmälan med 100kr. sker på bankgiro 378-7710 ange 
 ”förnamn/efternamn/strandloppet”. Efteranmälan vid start kostar 150kr.

Sesseloppet för de yngre är gratis
Start kl. 12:00

Grupp 1 - upp till 9 år - 1 kilometer - start kl. 12:15
Grupp 2 - upp till 12 år - 2 kilometer - start kl. 12:30
Anmälan/start: Kvarnvallen, anmälan senast 15 min före start
Priser: Naturbokhandeln för båda klasserna resp. pojke/flicka.
Utlottning av 10 st Strandloppströjor bland alla deltagare, 
speciellt designad för premiärloppet.

Strandfest för alla under tävlingarna 
på Kvarnvallen:

HAIKs damer har laddat för en trevlig dag för alla som vill 
komma och heja eller bara roa sig.
• uppvärmning och målgång i världsarvsklass
• kakbuffé ( sju sorter ) garanterat hembakat
• korv och hamburgare från grillen
• tävlingar och lekar

Ingela Carlsson uppskattad underhållare kommer att öka 
tempot både under Strandloppet och Sesseloppet. Hon 
kommer att inspirera alla barn att måla en alldeles speciell 
tavla. 

Gunnar Swärd, välkänd radioprofil är rutinerad speaker.

Fortsätt med festkväll på Albylen i Alby

Den klassiska Albyldagen drar igång kl. 19:30. Musik och 
show med bandet The EZ - succérepris från förra året.
HAIKs damer är redo med kaffe, kakor, korv och 
muntrationer.

Boka in Fågelvägens Gourmethelg 
31/10 - 1/11( All Helgonahelgen)

Då bjuder vi på matupplevelser med heta grytor, goda 
soppor, massor med hemlagat, öppna gårdsbutiker och 
flera överraskningar. Det är också sista chansen och final 
i FågelSafarin.

Kom med i FågelSafarin

Upptäck 31 spännande drömfåglar som tar dig till spän-
nande upplevelser och fantastiska drömpriser 
- pågår fram till och med 1 nov.


