
 
 
 
 
 
Välkomna till Kalvinknatet i Helsingborg 6 september 2021 
 
Efter en lång period av pandemi och Inställda lopp är vi glada att vi kan erbjuda alla barn en motionsfest igen. 
Vi har dragit ut på tidsprogrammet, vi tar bort prisutdelningar, vi har tagit bort alla kringaktiviteter, vi kommer 
jobba mycket med säkerheten och se till att barn och ungdomar som inte tävlar inte finns på tävlingsplatsen. 
Reglerna säger att man får vara 900 startande, vi kommer ha en gräns på 200 i varje startgrupp, det är först till 
kvarn som gäller. Det kommer vara tydliga avgränsningar mellan start och målsektionerna, det kommer finnas 
skyltar som påminner om att man ska hålla avstånden, det kommer finnas handspritsstationer och speakern 
och funktionärer på plats kommer regelbundet informera om reglerna som gäller.  
 

Tidsprogram: 
Kl 16:00 Barn med funktionsvariation, 800 meter 
Kl 16:10 Barn födda 2018 med vuxet sällskap, 800 meter 
Kl 16:20 Barn födda 2017 med vuxet sällskap, 800 meter 
Kl 16:30 Barn födda 2016 utan vuxet sällskap, 800 meter 
Kl 16:45 Barn födda 2016 med vuxet sällskap, 800 meter 
Kl 17:00 Barn födda 2015 utan vuxet sällskap, 800 meter 
Kl 17:15 Barn födda 2015 med vuxet sällskap, 800 meter 
Kl 17:30 Tjejer födda 2014, 1500 meter 
Kl 17:45 Killar födda 2014, 1500 meter 
Kl 18:00 Tjejer födda 2013, 1500 meter 
Kl 18:15 Killar födda 2013, 1500 meter 
Kl 18:30 Tjejer födda 2012, 1500 meter 
Kl 18:45 Killar födda 2012, 1500 meter 
Kl 19:00 Tjejer födda 2011, 1500 meter 
Kl 19:15 Killar födda 2011, 1500 meter 
Kl 19:30 Tjejer & killar födda 2010, 1500 meter 
Kl 19:45 Tjejer & killar födda 2009, 1500 meter 
 
Nummerlappen hämtas i 1:a hand på Team Sportia, Väla söndag den 5 september kl 10:30 - 18:00.  
Man kan även hämta nummerlappen på tävlingsdagen, på plats senast 30 minuter innan start.  
Var medveten om att det kan bli köer.  
 
Ta bara med närmsta supporter, vi vill inta ha en fullsatt park i år.  
 
Efter målgång får man medalj, t-shirt och dryck från Skånemejerier.  
 
När man sprungit klart lämnar man parken och åker hem och firar sin prestation.  
 
Känner du dig inte frisk, stanna hemma! 
 

Välkomna till Kalvinknatet i Helsingborg! 


