
KVANTUMserien!
GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! på elljusspåret, Dammekärr Nödinge

Prova på lunken!
3,4 km GÅ eller LUNKA. Män och kvinnor i alla åldrar, utan tidtagning. 

Ta gärna med gångstavar. Hundar ej tillåtna. Start kl 18.15

Vi bjuder på kaffe i vårt mysiga café efter lunkandet!
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TELEFONNR.

Priser!
Medalj till de tre främsta baserat på de tre bästa tiderna.
I Lunken och Motionsklasserna enbart utlottade priser.

Utlottade priser bland alla deltagare på varje deltävling
och sammanlagt bland alla som deltagit minst tre gånger.

Vinsterna är skänkta av 
ICA Kvantum Ale Torg.
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CA Kvantum Ale Torg!

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

VÄLKOMNA ÖNSKAR 

ICA KVANTUM
& OK ALEHOF

Äntligen dags igen!

Ruset! 
Pojkar  -7 år  f. 04 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 02-03  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 04 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 02-03  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 96 & tidigare  10,2 km (3x3,4 km)
Pojkar  14-15 år:  f. 97-98  6,8 km (2x3,4 km)
Flickor  14-15 år:  f. 97-98  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 96 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)
Flickor 10-11 år  f. 01-02  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 99-00  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 01-02  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 99-00  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

VÄRDE 
50 KR

Avgift föranmälan tom 2/10 via bg.
Vuxna (f. 96 och tidigare) ................. 150:-/6 ggr
Ungdomar (f. 97 och senare) ......... 80:-/6 ggr
Lunken ........................................................ 150:-/6 ggr

Avgift på plats
Vuxna (f. 96 och tidigare) ................. 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång
Ungdomar (f. 97 och senare) ......... 100:-/6 ggr alt. 30:-/gång
Lunken ........................................................ 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof tel 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se • 
hemsida: www.kvantumserien.se

Vägbeskrivning: Dammekärr 5 km öster om 
Ale Torg, Nödinge. Skyltat från vägen mot Ryd. 
Avgiftsfri omklädning med dusch & bastu. 
Servering fi nns.

Läs mer på 
   www.kvantumserien.se
             Vi ses i spåret!

Tisdagarna: 2 oktober • 9 oktober • 16 oktober • 23 oktober •  30 oktober •  6 november

Med den vill vi på ICA Kvantum 

visa barn hur gott och nyttigt det 

är med frukt och grönt. Vi vet att 

det ibland kan vara svårt att få i barn  

tillräckligt med frukt och grönsaker, 

så vi hoppas kunna inspirera!

Att vara medlem i klubben innebär massa 

roligheter. Papricaklubben är för barn mellan 

3–12 år och du som vårdnadshavare behöver 

ha ett giltigt ICA Kort.

Kom in till oss 

så berättar 
vi mer!

Nu har vi startat 

Papricaklubben!


