
Välkomna till Kalvinknatet på Tallriken i  
Pildammsparken, Malmö 18 september 2021
Efter en lång period av pandemi och inställda lopp är vi glada att kunna 
erbjuda alla barn en motionsfest igen! 

NYA STARTTIDER
Vi har gjort ändringar i tidsprogrammet för att jämna ut antal personer som är samtidigt på Tallriken.
OBS! Nya starttider är enligt tidsprogram (se sida 2), starttider i tidigare utskick gäller inte längre.  

UTÖKAT EVENTOMRÅDE (HOPPBORG, KIOSK OCH PICKNICKYTOR)
Vi har utökat området med ett separat eventområde (ca 200 meter från målområdet). På eventområdet  
finns hoppborgar och kiosk, samt gräsytor att äta picknick. Se karta (sida 3) nedan för nya eventområdet.  
Vi ber alla att ha förståelse för att vi måste sprida ut oss för att kunna hålla avstånd och genomföra ett säkert 
arrangemang. För familjer där flera barn deltager ber vi er att gå till eventområdet mellan loppen om det är  
mer än 30 minuter mellan starterna. 

NYA STARTGRUPPER – FÄRG PÅ NUMMERLAPP ANGER STARTGRUPP
Startgruppsuppdelningen enligt färg gäller barn födda 2015–2016 & 2017–2018 som springer med vuxen.
Starttiden i ditt nya startbevis anger starttid för åldersgruppen. Då det är startgrupper i färg vet du din 
exakta starttid först efter att du hämtat ut din nummerlapp. 
Reglerna säger att man får vara 900 startande samtidigt på start- och målområdet, vi kommer ha en gräns  
på 250 i varje startgrupp, för att förenkla vem som är i vilken startgrupp har nummerlapparna olika färger,  
viket också är startgruppen. Skulle det vara någon som vill springa tillsammans men som har hamnat i  
olika startgrupper så bestämmer ni er för en startgrupp och går tillsammans till den starttiden.  

MÅLOMRÅDET
Målområdet kommer att ha tre fållor, en för varje färg på nummerlappen (gäller alltså ej då barn  
springer med vuxen). Detta för att minska folksamling när föräldrar ska hitta sitt barn i målområdet. 

STARTTIDER OCH KLASSER, SE SIDA 2.
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Starttider och klasser

NUMMERLAPPSUTDELNING OCH T-SHIRT
Hämtas utanför Atleticum (utomhus),  
Eric Perssons väg 53, Malmö:
	 Torsdag 16 september kl 16.00–19.00

	 Fredag 17 september kl 16.00–19.00

Ta bara med de närmsta supporterna, 
vi kan tyvärr inte välkomna fler i år.
Känner du dig inte frisk, stanna hemma!

Välkomna till Kalvinknatet  
på Tallriken, Pildammsparken!

SIDA 2  ( 4 )

Starttider Klasser Info Sträckor
 10.00 Barn och ungdomar med funktionsvariation  400 meter

 10.10   BLÅ    – Tjejer/killar födda 2017–2018 Med vuxen 900 meter
 10.20   RÖD    – Tjejer/killar födda 2017–2018 Med vuxen 900 meter
 10.30 SVART  – Tjejer/killar födda 2017–2018 Med vuxen 900 meter

 10.45 Grupp 1 Tjejer/killar födda 2014   900 meter
 10.55 Grupp 2 Tjejer/killar födda 2014   900 meter

 11.05 Tjejer födda 2012   1500 meter
 11.15 Killar födda 2012   1500 meter

 11.25 Tjejer födda 2013   1500 meter
 11.35 Killar födda 2013   1500 meter

 11.50 Grupp 1 Tjejer/killar 2015–2016 Utan vuxen 900 meter
 12.00 Grupp 2 Tjejer/killar 2015–2016 Utan vuxen 900 meter

 12.10   BLÅ     – Tjejer/killar födda 2015–2016 Med vuxen 900 meter
 12.20   RÖD    – Tjejer/killar födda 2015–2016 Med vuxen 900 meter
 12.30 SVART  – Tjejer/killar födda 2015–2016 Med vuxen 900 meter

 12.45 Tjejer födda 2011   1500 meter
 12.55 Killar födda 2011   1500 meter

 13.05 Tjejer/killar födda 2010   1500 meter

 13.15 Tjejer/killar födda 2009   1500 meter
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BANSTRÄCKNING: KALVINKNATET MALMÖ/TALLRIKEN 
Banan går på parkstigar med start och målgång på ”Tallriken” i Pildammsparken.

www.kalvinknatet.se
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Barn med funktionsvariation: ca 400 meter
Tjejer/Killar födda 2014–2018: 900 meter
Tjejer/Killar födda 2009–2013: 1500 meter
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Arrangemangskarta  
Kalvinknatet Malmö/Tallriken.

Eventområde, 
med 

hoppborg
och kiosk.

SJUKVÅRD

KIOSK
INFO /

HELP DESK

Uppvärmning

MÅL

START

www.kalvinknatet.se


