
 
 

 
 

Specialvarvet Göteborg 
11-12 maj 2023 

Alla kan göra ett varv! Specialvarvet är tävlingen för löpare med 
intellektuell funktionsnedsättning. Det finns två banor att välja 
mellan, 3,3 kilometer och 2,1 kilometer. Alla, oavsett ålder, kan 
snöra på sig skorna och vara med. Du som vill åka med måste 
kunna klara av vistelsen själv eller ha med en kompis eller ledare 
med dig till hjälp. Varmt välkommen att följa med till en underbar 
löparfest! 
 
  
Resa Avfärd torsdag den 11 maj ca kl. 08.00. Eskilstuna Teatern.  

 
Hemfärd fredag den 12 maj direkt efter tävlingen ca kl.14.00 
 
Mer detaljerad resväg kommer att finnas med i PM.   
Reservation för ändring. 
 

Boende Kviberg – Park Hotell 
 

Måltider Torsdag 
Lunch äter vi längs vägen till Göteborg 
Middag i Göteborg. Aktivitet ej klart. (Liseberg stängt) 
Fredag Frukost på Kviberg, Park Hotell 
Middag äter vi längs vägen 
Alla måltider förutom frukost betalar man själv. 
 

Kostnad 1 200 kr/ deltagande i tävlingen, resa samt  
boende på hotell i flerbäddsrum. Annat boende kontakta oss.  
Samma avgift gäller för ledsagare/assistent. 
Dina övriga kostnader under dagarna är matpengar, fickpengar,  

 
 
Information 

 
 
Om du har några frågor kring tävlingen kontakta: 
Mikael Axtelius. Telefon 070-309 08 55 
E-post: mikael.axtelius@parasport.se 
 

 
Träning  Eskilstuna Friidrott bjuder in till träning inför motionsloppet.  

Onsdagar kl.15.15 på MunktellArenan i Eskilstuna.  
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ANMÄLNINGSBLANKETT TILL 

Specialvarvet Göteborg 
11-12 maj 2023 

 
Namn:............................................................................................... 

Adress:............................................................................................. 

Postadress:.......................................................................................  

E-post:................................................................................................ 

Mobilnr:...............................................................................................  

Förening:....................................................................Personnummer:........................... 

Namn på Ledsagare:...................................................................... 
 
Kontaktuppgifter………………………………………………………..…………………………………  
Klass, bana och starttid 

Röd bana (3,3 km) kl. 11.00 

Blå bana start 1 (2,1 km) kl. 11.30 

Ljusblå bana start 2 (2,1 km) kl. 11.45 

Jag kommer att tävla i klass:................................................................ 

Jag kommer att ha med mig tränare/ledare 

 
Namn:........................................................................................................... 

Mobilnummer:.............................................................................................. 
 

E-post:........................................................................................................... 
 

Vid anmälan betalas deltagaravgiften, 1 200 kr, till BG 5361 - 8807 Märk betalningen 
”Specialvarvet 2023”. 

 
Anmäl dig senast den 31 mars till:  
mikael.axtelius@parasport.se 
Södermanlands Parasportförbund  
MunktellArenan 
633 61 Eskilstuna 

 
OBS! Antalet platser är begränsat. 
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