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ALLA deltagare får MEDALJ 
och PRESENTPÅSE! 

OBS!
Obligatorisk anmälan,

Promenera, 
spring eller 

rulla:
400 m, 
2 km 
eller 
5 km

Tel  046-3594575

ALLA deltag
och PRESENHABO

GÅRDS-
LOPPET



Funkisloppet  
Bussarna avgår:
15.00 från Genarp busstation 
15.00 från Veberöd busstation
15.15 från Södra Sandby busstation
15.20 från Dalby busstation
15.30 från Lund Botulfsplatsen

15.45–16.30 Incheckning/nummerlappsutlämning
16.30 Gemensam uppvärmning med Gerdahallen
16.45 Start Funkisloppet 

18.30 Avslut

Gå, jogga, rulla eller spring! 
Habo gårds-loppet är ett lopp med fokus på glädje som 
riktar sig till seniorer och personer med funktionsvaria-
tioner. Alla deltar efter sin egen förmåga och förutsätt-
ning. Vi hoppas på en härlig folkfest och många glada mi-
ner under dagen. På scenen underhålls vi av vår DJ som 
spelar bra musik och peppande instruktörer från Gerda-
hallen. Alla som deltar får medalj och presentpåse!
                       
Loppen är uppdelade i två grupper med olika starttider, 
Seniorer och Funkis - för dig med någon funktionsvaria-
tion. 
Varje grupp har tre olika rundor att välja mellan:

Parkrundan - 400 m inne i parken på asfalterade 
stigar.
Kolonirundan - 2 km på asfalterat underlag genom 
skog och koloniområde.
Strandrundan - 5 km på varierat underlag ner till 
havet, genom skog och fin natur.

Loppet 
Alla deltagare startar på samma starttid på framsidan av 
Habo gård. (Seniorloppet 13.45 och funkisloppet 16.45.)  
Följ färgmarkeringen för den sträckan du valt samt 
funktionärernas anvisningar längs vägen. 400m Grönt, 2 
km Blått, 5 km Rött. Vätskekontroller finns utplacerade 
längs banan. Målgång sker framför scenen. Du går i mål 
till glada hejarop och härlig musik. I Habogårdsloppet är 
alla vinnare och inga tider registreras. Det finns en stor 
klocka vid målgång så du själv kan se din tid. Alla som 
kommer i mål får medalj och presentpåse. 

Säkerhet
Alla ska känna sig säkra att delta! Funktionärerna finns 
längs vägen och kan hjälpa dig om det skulle vara något 
problem. Om du behöver avbryta loppet finns en golfbil 
som kan transportera dig tillbaka till Habo gård. 

Utställare, matförsäljning och aktiviteter
Under hela dagen har du möjlighet att träffa och prata 
med våra utställare. I dagsläget har vi ett 15 tal bokade 
utställare från olika föreningar och företag. Om du eller 
din förening är intresserad av att komma och visa upp er, 
hålla i en aktivitet eller sälja något så hör gärna av er.
Det kommer även finnas försäljning av grillade hambur-
gare och korv samt fika. Varför inte utmana någon i Habo 
gårds trekamp?

För aktuella utställare besök www.lund.se/habogard 
eller facebook habogardlundskommun 

Har du frågor så kontakta oss på tel 046-3594575 eller 
epost habogard@lund.se

 Habo gård, Habovägen 6, 23434 Lomma

Anmälan
Anmälan är gratis! Alla som ska delta i loppet anmäler 
sig till epost habogard@lund.se eller tel. 046-359 45 75. 
Vid anmälan vill vi att du anger om du vill delta i senior-
loppet eller funkisloppet samt vilken sträcka du är intres-
serad av att ta dig an. Övriga är välkomna att besöka oss 
och heja på deltagarna i loppen.

Transport och Parkering
Gratis buss för alla som deltar i loppet samt ledsagare/
assistenter. Förbokning krävs! Tyvärr så kan inte bussar-
na ta rullstolar. Om du inte har möjlighet att åka med 
våra bussar utan åker färdtjänst, så säg till när du hämtar 
ut nummerlappen så få du kontant ersättning för resan. 
Om ni kommer med bil följ skyltar och parkeringsvakter 
på plats. Samåk gärna. Kom i god tid! 

Incheckning och information
Utdelning av nummerlappar sker vid Habo gårds entré. 
Det bästa är om du hämtar ut ditt nummer direkt när du 
kommer. Det finns funktionärer på plats som kan hjälpa 
dig att sätta på din nummerlapp. 
I anslutning till nummerlappsutdelningen kan du lämna 
in din väska och värdesaker för förvaring under loppet. 

Toaletter och omklädning 
Det finns gott om toaletter på området. Tyvärr kan vi inte 
erbjuda omklädningsrum för ombyte.

Alla bussar retur 
från Habo gård 

kl.18.30

Seniorloppet  
Bussarna avgår:
12.00 från Genarp busstation
12.00 från Veberöd busstation
12.15 från Södra Sandby busstation
12.20 från Dalby busstation
12.30 från Lund Botulfsplatsen 
        
12.45–13.30 Incheckning/nummerlappsutlämning
13.30 Gemensam uppvärmning med Gerdahallen
13.45 Start Seniorloppet

Alla bussar retur 
från Habo gård 

kl.15.30
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