
	  
	  

Grieg Seafood og Finnøy Idrettslag inviterer til 

Griegløpet! 
Finnøy, søndag 19. august 2018 

Et løp for barn og voksne, aktive og mosjonister… og OL-vinnere! 

Som vanlig vil Griegløpet arrangeres i tilslutning  
til Tomatfestivalen, dette året søndag 19. august! 

Løyper , klasser og klokkeslett: 
13:00   Barn født 2008 og senere - 800 m, ingen påmeldingsavgift 
13:30 Ungdom født 2003 og senere - 2 km, 100 kr. i påmeldingsavgift 
14:00 Hovedløpet for voksne - 6 km, 200 kr. i påmeldingsavgift 
15:00 Trimklasse – Stafett!  - 4 x 800 m, 400 kr. per stafettlag 
 

Trimklassen er lagt opp som en stafett, der man løper en sløyfe (ca. 800 m) i Judaberg sentrum. 
Her er det fritt frem for vennegjenger, lag, foreninger, trimkamerater av alle slag å stille opp. Kom 
og bli med på løpsfesten, da vel! Stafetten er tenkt mer som underholdning enn en rent sportslig 
happening, så dersom noen lag har flere eller færre løpere de ønsker å stille med er det bare å 
melde seg på. Fleksible vekslinger og førstemann i mål er reglene som gjelder!  
 
De tre beste i herre- og kvinneklassen i hovedløpet får fine graverte premier fra Sølvsmeden på 

Finnøy. Det blir i tillegg trukket ut fine røkelakser fra Grieg Seafood på tilfeldige 
startnummer. Alle løpere som fullfører løpet mottar en flott T-skjorte fra Grieg Seafood! 
 
Start og mål for løpet er ved Coop i Judaberg sentrum. Det vil serveres nygrillet laks fra 
Grieg Seafood i tilskuertelt i målområdet, og man får også kjøpt pølser, brus og kaker. 
 
Påmelding skjer i startområdet på løpsdagen.  

Meld deg på fra kl, 11:00, og fram til 15 minutter før start. Ved eventuelle spørsmål, 
ta kontakt med Bendik Heggelund (970 321 65) eller filaktivitet@gmail.com. 

Ole	  Einar	  Bjørndalen	  stiller	  til	  start…	  Gjør	  DU?	  
Ole	  Einar	  deler	  også	  ut	  premier	  til	  alle	  barn	  og	  unge	  som	  fullfører	  løpet,	  så	  for	  en	  sjanse	  til	  
et	  eksklusivt	  møte	  med	  en	  idretts-‐superkjendis	  er	  det	  bare	  å	  stillle	  til	  start	  i	  Griegløpet!	  


