
Visst ställer du upp? 

Visst ställer du upp?

19 september- 18 oktober

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Lidingöloppet är ovärderligt för föreningslivet på Lidingö. Överskottet  
från loppet är en nödvändighet för många av öns föreningar, som  

skapar gemenskap och erbjuder våra barn och ungdomar en  
meningsfull fritid. 

I pandemins fotspår har öns föreningar drabbats hårt. Därför behöver vi 
dig på startlinjen 2020, för att våra ungdomar skall kunna fortsätta med 

det bästa de vet. Var med och spring eller gå TCS Lidingöloppet 2020 och 
stöd därmed din favoritförening som får 10% av din startavgift.



30 KM 15 KM 10 KM 

1. Gå in på tcslidingoloppet.se och anmäl dig till antingen TCS Lidingöloppet@Lidingö 
eller TCS Lidingöloppet@Hemma och ange den klubbunika kampanjkoden som du 
finner nedan. 
2. Bestäm själv vilken dag du springer mellan 19/9 och 18/10. Om du springer   
@Lidingö kan du inte springa 26 september då vi arrangerar ett elitlopp denna dag. 
3. Du tar tiden själv via din GPS- mobil eller GPS- klocka och rapporterar in ditt  resultat 
till oss. Mer information om hur tidtagningen går till får du i ditt startbevis via mejl ca 2 
veckor innan ditt lopp.  
4. Efter genomfört lopp kan du hämta ut din TCS Lidingöloppets medalj i din utvalda 
Stadiumbutik alternativt få hemskickad efter lopperiodens slut.
5. Efter registrerat resultat kommer en virtuell medalj finnas tillgänglig på Mina Sidor.

4  KM 

Tack för att du ställer upp!

TCS Lidingöloppet@Lidingö

Så här fungerar det:

ANGE kampanjkoden 
LLFRI

vid anmälan och visa ditt stöd för  
IFK Lidingö Friidrottsklubb

TCS Lidingöloppet@Hemma

Spring ditt lopp på Lidingöloppets banor på Lidingö 

Springer du Rosa Bandet-loppet går 

100 kr oavkortat till Cancerfonden

Spring ditt lopp på din hemmaplan 

Du springer ditt lopp på Lidingöloppets banor på Lidingö. Det kommer 
att finnas en separat resultatlista för alla som genomfört sitt lopp på 

Lidingö. Spring när du vill under perioden 19 september till 18 oktober 
2020. 

Du springer ditt lopp- den distans du är anmäld till- på vilken bana 
du vill där du bor eller där du befinner dig. Spring när du vill under 

perioden 19 september till 18 oktober 2020. 
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