
InvItasjon tIl det 39.

TIRsdag 8. maI 2018 - KL 19.00

Slipp joggeskoene løs  
     – det er vår!

ToRdensKIoLdLøpeT

arrangør: sportsklubben Freidig - Tordenskioldløpet
postboks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim

Tlf. 951 24 103, mandag-fredag kl. 9-15
mail: freidig@freidig.idrett.no

sjekk oss ut på web: 
freidig.idrett.no/

tordenskiold 

start: 5 km kl 19.00     

omtrent samme løype som før, men endringer i start & mål  
på grunn av byggevirksomhet. Vi holder oss utenfor Lade 
Idrettsanlegget og benytter arena ved autronicabygget.

     
start 
10 km 
kl 19.15

start og mål ved autronicahallen rett øst for Lade Idrettsanlegg

endelig løypekart for 
2018 kommer senere. 

Løypene blir kontrollmålt 
av Friidrettsforbundets 
kontrollør.

5 km løype  
fra 2017

10 km løype  
fra 2017



         Vi inviterer mosjonister, joggere, løpere, koffertløpere – gammel og ung :  
     Tordenskioldløpet er delt inn i flere klasser og har plass for alle som tar utfordringen.   
  Derfor kan hele familien bli med – ut fra hver enkelts forutsetninger. 
Målet er at flest mulig trøndere beveger seg med i joggefesten på Lade.

påmelding på nett er den foretrukne påmeldingsmåten.  
du sparer penger og vi unngår køer og forsinkelse før start.
· alder fra 0 til og med 15 år: kr 100, fra 16 år: kr 225.
· Løpere fra og med 13 år som ikke har betalt helårslisens til Friidretts-
 forbundet betaler i tillegg 30 kr for engangslisens.
· påmelding på nett fra 1. april fram til 8. mai kl 09.00.
· Klikk deg inn på: http://freidig.idrett.no/tordenskiold/pamelding-pa-nett/ 

gruppepåmelding
· Hver 10. løper er gratis.
· Fyll ut skjema på freidig.idrett.no/tordenskiold og send på mail 
 til freidig@freidig.idrett.no  -  Vi sender samlefaktura.
 
påmelding på løpsdagen
· Fra kl 17.00 på arena.
· pris kr 150/300, + engangslisens. 
· Vi tar både kontanter & Vipps.
 
Lisensavgiften inneholder blant annet forsikring for deltakeren.

• Til alle nye deltakere: Tordenskioldnål  

• Til de under 10 år: Diplom til alle som fullfører

• Tordenskioldmedalje (5/10 km) for fullført 
5, 7, 10, 15, 20, 25,30 og 35 år  

• 35 fullførte år gir egen minnediplom

• G-Sport Lefstad gavekort til damer & herrer 5 og 10 km:
 - til 3 beste løpere uansett klasse (kr 2000, 1000, 500)

 
• Premie til alle klassevinnere der over 10 deltakere 

fullfører løpet

• Uttrekkspremier

Resultatliste henges opp i hallen - og kan sjekkes på nett.

mer informasjon og oppdaterte detaljer på freidig.idrett.no/tordenskiold

startkontingent & påmelding

  premiering

premieutdeling i autronicahallen

  la også årets tordenskIoldløp blI en joggeopplevelse
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Klasser

startnummer hentes på løpsdagen i autronicahallen fra kl 17.00.

  startnummer & sekretariat

For 5 km, ca kl 19.45  • For 10 km, ca kl 20.15

på grunn av byggevirksomhet på Lade Idr.anlegg i år, har vi dessverre ikke 
garderobemuligheter. anlegget er stengt av sikkerhetsmessige årsaker. 
det er begrenset med parkeringsplasser på arena.

parkering & garderobe

5 & 10 km mosjonsløp -  med tidtaking! 
5-11 år (kun 5 km).  12 - 13 år, 14 - 15 år, 16 -17, 18 - 19,  20 - 22,  23 - 39,  40 - 44,  
45 - 49,  50 - 54,  55 - 59,  60 - 64,  65 - 69, 70 - 74, 75 - 79, 80+
Vi har i år nytt tilbud: TRIm 5 km & TRIm 10 km uten tidtaking!

står for trenings-
program & opp-

varming!


