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PEPPAR
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15 KR 
AV ANMÄLAN 
GÅR TILL 

COOP BJUDER 
ALLA LAG 

PÅ PICKNICK
HUVUDSPONSOR:

Häng med på
VÅRENS 
ROLIGASTE
5 KM FÖR 
TJEJER

Gör din anmälan på VÅRRUSET.SE

DU KAN VÄLJA MELLAN 21 STÄDER FRÅN SÖDER TILL NORR !

2019



Det här är Vårruset

Välkommen till Vårruset
5 km. För att du kan!

MALMÖ 2 MAJ
Arrangör: Malmö AI
varruset@mai.se

HELSINGBORG 6 MAJ
Arrangör: IS Göta och IFK Helsingborg
sltopprestation@gmail.com

HALMSTAD 7 MAJ
Arrangör: Halmstad OK
varruset@halmstadok.se

GÖTEBORG 8 MAJ
Arrangör: IK Vikingen
vikingen@ullevi.nu

VÄNERSBORG 9 MAJ
Arrangör: Vänersborgs SK
varruset.vbg@gmail.com 

KALMAR 13 MAJ
Arrangör: Högby IF och FIK Färjestaden
friidrott@hogbyif.se

VÄXJÖ 14 MAJ
Arrangör: IFK Växjö
info@ifkvaxjo.se

JÖNKÖPING 15 MAJ
Arrangör: IKHP
kansli@ikhp.se

LINKÖPING 16 MAJ
Arrangör: Linköping innebandy
christer.norwald@linkopinginnebandy.se

ÖREBRO 20 MAJ
Arrangör: KFUM Örebro Friidrott
varruset@kfumorebrofriidrott.se

FALUN 21 MAJ
Arrangör: Falu IK Friidrott 
faluik@telia.com 

KARLSTAD 22 MAJ
Arrangör: IF Göta Karlstad
tavling@ifgota.se

NORRKÖPING 23 MAJ
Arrangör: Tjalve IF
varruset@tjalve.nu

STOCKHOLM 27 och 28 MAJ
Arr: Hässelby SK och Spårvägens FK
info@varruset.se

VÄSTERÅS 3 JUNI
Arrangör: Västerås FK
arrangemang@vasterasfriidrott.se

GÄVLE 4 JUNI
Arrangör: Gefle IF Friidrott
kansliet@gefleif.se

UPPSALA 5 JUNI
Arrangör: Upsala IF
varruset@uiffriidrott.se

ÖSTERSUND 10 JUNI
Arrangör: St Olavsgruppen
varruset@trangsvikensif.se

SUNDSVALL 11 JUNI
Arrangör: Sundsvalls OK
varruset@sundsvallsok.se

UMEÅ 12 JUNI
Arrangör: Umeå Basketbollklubb
varruset@udominatebasket.com

LULEÅ 13 JUNI
Arrangör: Studentidrotten Luleå, StiL
varruset@mittlivsstil.se

 
Mer utförlig information om varje lopp och anmälan hittar du på www.varruset.se

• Marie Serneholt är vår lysande konferencier.
• Vi laddar och värmer upp tillsammans innan loppet.
• Du kan springa, jogga eller gå i ditt eget tempo.
• Du kan välja FunRun eller tidtagning.
• Alltid 5 kilometer.
• Alltid en vardagskväll.
• Schysst musik längs banan.
• Två vätskekontroller längs banan.
• Vårrusets snygga medalj när du går i mål.
• Om du fullföljer loppet får du produkter från Vårrusets sponsorer.
• Ingår du i ett lag med sex personer, bjuder Coop på picknick.
• Du kan vinna kanonfina priser i Vårrusets Quiz på evenemangsdagen.
• Vi bidrar tillsammans i kampen mot barncancer.

Vårruset är ett lopp för alla tjejer – gammal som ung, otränad 
som vältränad. Du bestämmer själv hur tufft du vill ha det. 
Spring, jogga eller gå banans fem kilometer. Och sedan, njut av 
din bedrift!

21 städer mellan 2 maj och 13 juni



Samla kompisarna så bjuder 
Coop på picknick

Bilda ett lag med sex Vårruset-deltagare 
bland dina arbetskamrater, grannar, 
släktingar eller kompisar. Anmäl er 
som en grupp och upplev en kväll 
full av skratt, svett och superhärliga 
människor. Vårrusets huvudsponsor 
Coop bjuder hela laget på en god 
vegetarisk picknick - bra både för 
hälsan och miljön, dessutom så himla 
gott!

Kampen mot barncancer
Vårrusets samarbete med Barncancerfonden som drog igång 
2017 blev en riktig succé. Över 3 miljoner kronor har Vårrusets 
deltagare sedan dess samlat in till kampen mot barncancer.
I år fortsätter vi att skänka 15 kronor för varje anmäld till 
forskningen. Du kan också själv bidra genom att ge 15 kr, 25 kr 
eller 50 kr extra vid anmälan. Du som skänker 50 kr får en unik 
blå nummerlapp att bära vid loppet.

Vårrusets t-shirt är lika 
snygg till jeans som den 
är perfekt till träningen. 
Priset är 250 kronor varav 
50 kronor går direkt till 
Barncancerfonden. 

Var med där det händer!
Följ oss på Facebook och Instagram så får du det senaste 
om Vårruset, träning, mat och hälsa. Vi hjälper dig att ladda 
inför loppet. Här kan du ställa frågor och både ge och få 
de bästa träningstipsen. Vi ses!

#vårruset

Vårruset 
trendiga 
t-shirt

#vårrusetpepp
Vårrusets träningsinspiratör Terese Alvén ger 
dig grymma träningstips under våren. Bli stark, 
smidig, spänstig, balanserad - och få ett bra flås 
tillsammans med oss. Vi kallar det #vårrusetpepp 
helt enkelt. Håll koll på hemsidan och i våra sociala 
kanaler. Nu kör vi!

Nyhet! Mammastartgrupper
I år satsar vi lite extra på alla mammor. Vill du delta i 
Vårruset med barnvagn? Anmäl dig till vår speciella 
mammastartgrupp. Vi kommer också ge alla mammor 
lite extra tips under våren. Psst, ta med dig kompisarna 
från din mammagrupp – är ni sex stycken så bjuds ni 
på picknick.

Nyhet! Lagtävling 
Vårruset slår ett slag för tjejidrotten. Nu kan du anmäla 
din förening eller klubb och vara med i vår lagtävling. 
Hela lagets tid räknas samman, och vi har en kul 
prisutdelning uppe på scenen. Läs mer på varruset.se/
lagtavling



HUVUDSPONSOR:

*

SPONSORER:

PARTNERS:

MEDIASPONSORER: I SAMARBETE MED:

Sveriges största KRAV– och miljömärkta sortiment.
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* Voltaren (diklofenak), receptfritt antiin� ammatoriska läkemedel. För korttidsbehandling av smärta i muskler/leder. Från 14 år. Ej för gravida kvinnor under tre sista graviditetsmånaderna. Behandling max 14 dagar annat än på läkarens inrådan. Läkare kontaktas om Voltaren gel ej gett 
smärtlindring efter 7 dagar, eller om symtomen förvärras. Läs bipacksedeln noggrant. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, se.gsk.com. Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.

Ett evenemang av Marathongruppen med friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK i samarbete med idrottsklubbar från hela landet.


