
 

Tävlings-PM Kistaloppet lördagen den 16 september 2017. 

(med reservation för eventuella ändringar) 

Nummerlappsutdelning 

Folkets hus i Rinkeby - Torsdag den 14 september 14:00-18:00 

Kista Science Tower - Fredag den 15 september 12:00-18:00  

Kistas Science Tower -  Lördag den 16 september 09:30-14:00 

Du kan hämta din nummerlapp fram till 30 minuter innan start.  

Efteranmälan (kontant eller via Swish)   

Lilla-Kistaloppet / Fun Run 2 km        100 SEK  

(Efteranmälan till barn från Järva är gratis) 

Kistaloppet 10 km                  350 SEK 

Värdeförvaring 

Värdeinlämningen i Kista Science Tower är bemannad, men du lämnar tillhörigheter på 
egen risk. 

Så tar du dig till Kistaloppet 

Tunnelbanans blå linje 11 mot Akalla (station Kista) samt flera bussförbindelser går till 
Kista. Läs mer på  www.sl.se 

Parkering 

Parkeringsmöjligheter finns i parkeringshuset vid Kista Galleria. Vi önskar såklart att du 
nyttjar lokaltrafiken eller samåker och tänker på vår miljö.  

Start och mål 

Start- och målområdet är vid Jan Stenbecks Torg precis utanför Kista Galleria. 

Bansträckning 

Kartor på bansträckningen finns på www.kistaloppet.se.  

Observera att det i år är en liten ändring av bandsträckning vid passagen genom Husby pga 
av byggnation.  

Toaletter 

Det finns toaletter i nära anslutning till start och mål.  

http://www.sl.se/


Sjukvård 

Det finns utbildad sjukvårdspersonal från Aleris på plats. Allt 
deltagande sker dock på eget ansvar. 

Uppvärmning 

Klockan 14:15 är det uppvärmning med Naturfys 
www.naturfys.se  

Resultat 

Sluttider redovisas efter målgång på www.kistaloppet.se. 

Starttid och tidtagning 

Tiden tas med elektroniskt chip som sitter på nummerlappen.  

Dock finns ingen tidtagning i Fun Run klassen 

Vätskestationer 

Finns på Jan Stenbecks Torg för samtliga klasser. Dessutom finns  

vätskestationer vid Husby Gård efter cirka 4 km och vid Akalla By efter cirka 6 km för 
Kistaloppet 10 km. 

Farthållare 

Nytt för i år är att det kommer att finnas farthållare för  

40, 45 och 60 min. Farthållningen sköts av våra kompisar på Naturfys.  

Priser Lilla Kistaloppet 

Medalj och Kistaloppets retrodesignade-påse till alla som fullföljer lilla Kistaloppet, 
Kistaloppet 10 km och Fun Run. 

Snabbaste tjej och kille i varje klass i lilla Kistaloppet får hederspriser vid starten på Jan 
Stenbecks Torg (startområdet) ca klockan 13:00.  

OBS: Viktigt att vara vid scenen senast 12:45. 

Priser Kistaloppet 10 km 

Medalj och Kistaloppets retrodesignade-påse till alla som fullföljer Kistaloppet. 

Prispengar finns till de främsta i dam- och herrklassen under förutsättning att man springer 
under 34 minuter (män) och 40 minuter (kvinnor). 

1. 4000 SEK  

2. 2000 SEK  

3. 1000 SEK 

Nytt banrekord ger ytterligare en  bonus  på 1000 SEK  

Banrekord Män: 29:48 Abraham Adhanom, 2015 

Banrekord Kvinnor: 33:56 Roman Mengisto, 2015  

Prisutdelningen sker vid målet på Jan Stenbecks Torg klockan 15:30 

Starttid Färg Årskurs/År

11:30 Rosa FSK/2011

11:40 Grön Åk1/2010

11:50 Blå Åk2/2009

12:00 Röd Åk3/2008

12:10 Gul Åk4/2007

12:15 Vit Åk5/2006

12:15 Svart Åk6/2005

12:30 FUN RUN Vuxen + 
ungdom

14:30 KISTALOPPET Vuxen + 
ungdom

http://www.naturfys.se
http://www.kistaloppet.se/


Utmaningen 

Alla som sprang Midnattsloppet och har anmält sig till utmaningen genom att anmäla sin 
tid i fliken för utmaning i anmälningsformuläret och slår sin tid kan hämta en biobiljett i 
tävlingscentrum efter loppet.  

OBS: Biobiljetter och övriga priser ska hämtas upp i tävlingscenter senast klockan 16:30 
lördagen den 16 september. Ej uthämtade priser skickas inte i efterhand. 

Sub 40 och Sub 45 

Alla (killar och tjejer)som springer under 40 minuter samt tjejer som springer under 45 
vinner en specialdesignad t-shirt. T-shirten hämtas ut i tävlingscentret inne i Kista Science 
Tower efter loppet. Inga t-shirts skickas i efterhand. 

Foton från loppet 

Genom deltagande i Kistaloppet godkänner du att foton från loppet kan publiceras på 
bland annat hemsidan och Facebook samt att dessa kan användas i framtida 
marknadsföring av Löparakademins arrangemang. 

Regler och återbud 

Kistaloppet genomförs i enlighet med Svenska Friidrottsförbundets regler och deltagande 
sker på egen risk.  

Vid förhinder att deltaga sker ingen återbetalning av anmälningsavgiften oavsett orsak 
(skador, sjukdomar m.m.). 

För dig som vill vara på den säkra sidan så erbjuder Folksam en försäkringsform som kallas 
Startklar. Vid tecknande av denna försäkring får du tillbaka hela anmälningsavgiften om du 
visar upp ett läkarintyg som styrker att du inte kan delta. 

Läs mera på startklar.nu 

Arrangör 

Kistaloppet arrangeras av den ideella föreningen Löparakademin som bedriver 
ungdomsverksamhet med löpning som redskap för personlig utveckling.  

Läs mer på Löparakademins hemsida www.loparakademin.se 

Tack till följande sponsorer som gör Kistaloppet möjligt: 

Vasakronan, Kista Galleria, Stockholm Stad, New Balance, Svenska Bostäder 

Atrium Ljungberg, Nobe Alovera, Runners World 

Tack till våra LA-CREW partners:  

Kista Sports Club, Telia, Cafe Karibu, Ung Eritrian Kultur Forum, Kista Jobbtorg och Aleris 
och Löparakademin Familjen.  

http://www.loparakademin.se/

