Klasser

K 5 o M5 = 5 km 		
F8/P 8 = 1,2 km
F10/P10 = 2,2 km
F12/P12 = 2,2 km
G = Promenad 1,2 km
MF = Minifredslopp 200 m

Avgift

Kvinnor o män
Flickor/pojkar Födda -06,-07,-08
Flickor/pojkar Födda 04,-05
Flickor/pojkar Födda -02,-03
Alla åldrar
Flickor/pojkar Födda -09 och yngre

Födda -93 och yngre
50 kr
Födda- 92 och äldre
150 kr
Minifredslopp		
20 kr
Familj 			
300 Kr
Lag Barn födda -93 eller yngre 20 kr/ deltagare – Minst 4 st /lag
Lag Vuxna födda -92 och äldre 100 kr / deltagare – Minst 4 st /lag

Priser

Alla får medalj med band i de palestinska färgerna. Priser till 1, 2 o
3:an i F10,P10,F12, P12, K5 och M5 samt utlottade priser på nummerlappar. Alla priser skänkta av kulturarbetare.

Anmälan

Anmälan görs på hemsidan – www.fredsloppet.se.
Betalning på Plusgiro 947581-5 senast 18 september. Efteranmälan
på plats mot förhöjd avgift. Nummerlapp hämtas på plats senast 30
min före respektive start.

Programtider

12.00 Information och nummerlappsutdelning
13.00 Välkomna
13.10 Minifredslopp fram till
16.00
13.10 Start F8 – P8
13.30 Start F10 – P10

14.20 Start F 12 – P12
14.40 Start Promenad
15.00 Panelsamtal om krigen i
Mellanöstern
15.40 Prisutdelning 10-12 år
16.10 Start K 5 – M5
16.40 Prisutdelning K5 o M5

Under Fredsloppsdagen bjuds det på massor
av underhållning. Däribland flamencoband,
hiphopartister, visorsångerska, dansuppvisningar och jonglörer. Vi erbjuder även servering
samt olika informationsaktiviteter.
För senaste nytt se www.fredsloppet.se och
Facebooksidan Fredsloppet.

Arrangör: Proletären FF

Medarrangörer: Al-Salam föreningen, Emmaus Björkå, Gallileen
solidaritetsförening, Kommunistiska Partiet, Latinamerikanska
föreningen för mänskliga rättigheter, Neutrala UF, Palestin beytona,
Palestinska Huset, Palestinska Riksförbundet, RKU-Göteborg, Salvadoranska Föreningen Oscar A Romero, Santos Cruzazul IF, Stiftelsen
till stöd för CYC, Somaliska SK och Svensk Kubanska föreningen.
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Klyftorna mellan människor ökar i det svenska samhälÖverskottet
från
Fredsloppet
let liksom
resten av världen.
Fåtalets
jakt på vinst, ges
företräde framför
människans
och
miljöns
och insamling till: behov. Överallt i världen ser vi en politik som leder till konflikt över
jordens resurser och tillgångar samt imperialistiska krig.
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En annan värld
Palestina!
ÄRStödmöjlig!

Fredsloppets överskott och insamling går i år till
www.fredsloppet.se
palestinska barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Gaza (Hanan) och barn och ungdomsverksamhet i flyktingläger i Beirut (CYC).
Allt arbete för Fredsloppet sker ideellt. Allt överskott går
därför oavkortat till föreningen Hanan – som bedriver
verksamhet för barn med olika funktionsnedsättningar i
Gaza - samt CYC - ett barn och ungdomscentra i det palestinska flyktinglägret i Shatila i Beirut. CYC verksamhet
täcker alla barn och ungdomar i centret och inkluderar
även barn och ungdomar från den nya flyktingströmen
från Syrien.

www.fredsloppet.se

pg 94 75 891-5

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människor
och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som
bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i
samklang med miljön - istället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.
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Palestinsk
Idrottsledarutbildning
Vi ser att en annan värld är möjlig!
pg 94 75 891-5

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människor
och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som
bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i
samklang med miljön - istället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

www.myran.biz • 2013

pg 94 75 891-5

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människor
och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som
bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i
samklang med miljön - istället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

Palestinsk
Idrottsledarutbildning
Vi ser att en annan värld är möjlig!

www.myran.biz • 2013

Palestinsk
Idrottsledarutbildning
Vi ser att en annan värld är möjlig!

En annan värld
Palestina!
ÄRStödmöjlig!

Fredsloppets överskott och insamling går i år till
www.fredsloppet.se
palestinska barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Gaza (Hanan) och barn och ungdomsverksamhet i flyktingläger i Beirut (CYC).
Allt arbete för Fredsloppet sker ideellt. Allt överskott går
därför oavkortat till föreningen Hanan – som bedriver
verksamhet för barn med olika funktionsnedsättningar i
Gaza - samt CYC - ett barn och ungdomscentra i det palestinska flyktinglägret i Shatila i Beirut. CYC verksamhet
täcker alla barn och ungdomar i centret och inkluderar
även barn och ungdomar från den nya flyktingströmen
från Syrien.

www.fredsloppet.se

