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Nu börjar det äntligen bli dags för Vårruset! 
Vi hoppas att du känner dig i fin form och hälsar dig väl-
kommen till en skön och kul kväll. 
En superkul nyhet i år är att du får du ditt namn på nummer-
lappen! Vi lovar, all personlig pepp du kommer att få längs 
banan, när publiken hejar på dig med ditt namn, kommer 
att ge dig massor med extra energi.

Deltar du i Vårruset med barnvagn? Starta i vår mamma-
startgrupp som också är nytt för i år. 
Tillsammans med Marie Serneholt vår konferencier och 
våra samarbetspartners vill vi hälsa dig varmt välkommen 
till en kväll där vi fyller på energinivåerna inför sommaren!

Med vänlig hälsning, Vårruset teamet

Välkommen till Vårruset i Stockholm! 

OMKLÄDNING
Vi rekommenderar att du kommer ombytt till Vårruset. Du kan byta om i Frescatihallen 
(se kartan nedan) till en kostnad av 40 kr som betalas kontant på plats. 

TOALETTER
Finns på evenemangsområdet vid start och mål. Använd dem, i stället för naturen.

KLÄDER OCH VÄRDESAKER
Det finns ett område där du före start kan lämna dina överdragskläder och sedan 
hämta dem efter målgång. Tag med en påse att förvara överdragskläderna i. 
Skriv namn och startnummer på påsen med en vattenfast tuschpenna. 
Du kan även lämna in nycklar och plånböcker i en speciell värdesaksinlämning på 
startområdet. Efter loppet återfås inlämnade värdesaker mot uppvisande av nummer-
lappen.

ÅTERSAMLINGSSKYLTAR
När det blir mycket folk på ett ställe kan det vara svårt att hitta varandra. Bestäm gärna 
möte vid någon av skyltarna med bokstäverna A - F som finns intill målet.

INFORMATION
Informatörer finns vid Universitetets tunnelbaneuppgång samt i informationstältet 
på evenemangsområdet (se kartan). Övrig information om Vårruset finns i det bifogade 
allmänna/programbladet samt på varruset.se.
Har du frågor om Vårruset i Stockholm kan du i första hand titta på vårt kundforum på 
hemsidan: varruset.se. Det går även bra att mejla info@varruset.se eller kontakta oss på 
tel 08-545 664 40.

SERVICE
SÅ TAR DU DIG TILL OCH FRÅN VÅRRUSET
Med tanke på miljön vill vi att alla deltagare som kan ta sig 
ut till starten via en promenad eller med cykel gör det. En 
perfekt uppvärmning inför loppet. 
För dig som tar cykeln ordnar vi en speciell cykelparkering 
som finns i närheten av evenemangsområdet, se kartan nedan.

TUNNELBANA
Om du inte har möjlighet att ta dig ut gående eller med 
cykel så är det väldigt enkelt att ta sig till evenemangsområdet 
via tunnelbanans röda linje 14, där SL sätter in extratåg till 
Universitetet. 

BUSS
Buss 50, 540, 670 och 676 går alla till Universitetet. För ytterli-
gare information se: www.sl.se 
Tack på förhand för att du färdas så miljövänligt som möjligt!

PARKERING
För dig som måste ta bil finns P-platser vid Frescatiområdet 
Svante Arrhenius väg med infart frescativägen. Se till att 
efter bästa förmåga samåka till Vårruset. OBS! Rådande 
parkeringsbestämmelser gäller. Läs skyltningen noga. Det är 
förbjudet att parkera på gräsytor utanför parkeringsplatser-
na. Tänk på att vara ute i god tid annars finns det risk att du 
kommer att sitta i bilkö istället för att springa.

HITTA HIT
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Musik
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NUMMERLAPPEN
Skall bäras väl
synlig på bröstet. 
OBS! Medtag säkerhetsnålar.

CHIP I NUMMERLAPPEN
Alla deltagare i tidtagningsklassen 
blir registrerade när de passerar 
startlinjen. På detta sätt får alla sin 
verkliga löptid registrerad, d.v.s 
tiden från passering av startlinjen  
till passering av mållinjen. 
Tidtagningen sker med hjälp av ett 
datachip som är fäst högst upp på 
en fl ik av nummerlappen.  
Riv ej bort denna fl ik. Resultaten i 
Tidtagningsklassen publiceras på 
varruset.se samma kväll.
Deltagare i Fun Run klassen kan 
själva se sin sluttid på en stor digital 
klocka vid målgången. Denna 
klocka startar kl. 19.00 så du får själv 
dra av tiden beroende på vilken 
startgrupp du startade i. Startar du i 
startgrupp ”Jogga” drar du alltså av 
25 minuter på tiden i målet.

UPPVÄRMNING
Instruktörer från Fitness 24 seven 
står för uppvärmningen och börjar 
ca 20 min innan första start. 
Vi börjar redan lite tidigare att 
peppa inför starten med bra musik 
så se till att du är där i tid!

STARTEN
Sker på Norra Fiskartorpsvägen, 
första start kl. 19.00. Försök att vara 
ärlig i ditt val av startgrupp. Om du 
är osäker vilken grupp du tillhör 
är det bättre att du ställer dig i en 
grupp med färre deltagare. Det blir 
då mindre trångt och trevligare för 
alla. De två första startgrupperna är 
reserverade för deltagare som är 
anmälda i tidtagningsklassen och 
som har röda siffror på nummer-
lappen.
Du som inte är säker på att du 
orkar springa hela tiden skall starta 
i Startgrupp Lunka kl. 19.30 eller 
Strosa kl. 19.35.
Det är viktigt att alla går in i start-

fållorna före start och att de som 
står längst fram går ända fram mot 
uppvärmarna så att alla deltagare 
kan komma in i fållorna. Följ funk-
tionärernas anvisningar.
Nyhet: Kommer du att ta dig runt 
med barnvagn, starta i Mamma-
startgruppen som är den sista 
startgruppen. Håll utkik efter 
”Barnvagnsskylten”.

STARTA I RÄTT STARTGRUPP
Vårruset har 7 startgrupper som 
startar med 5 eller 10 minuters 
mellanrum. 

TIDTAGNINGSKLASS
(deltagare med rött namn eller röda 
siffror på nummerlappen).
Tidtagning startgrupp 1: 
Start kl. 19.00. Här startar du som 
tänker tävla och som siktar på en tid 
av 30 minuter eller snabbare.
Tidtagning startgrupp 2: 
Start kl. 19.05. Här startar övriga 
deltagare med tidtagning.

FUN RUN KLASS 
I Fun Run klassen väljer du själv 
vilken startgrupp du startar i. 
Startgrupp Springa fort: 
Start kl. 19.15. För verkligt välträna-
de löpare som räknar med att klara 
banan på under 30 minuter. 
Startgrupp Springa: 
Start kl. 19.20. För vältränade som 
räknar med att springa på under 35 
minuter.  
Startgrupp Jogga: 
Start kl. 19.25. För alla som räknar 
med att jogga på under 40 minuter.
Startgrupp Lunka: Start kl. 19.30. 
För alla som beräknar att avverka 
banan på under 45 minuter.  
Startgrupp Strosa: 
Start kl. 19.35. För dem som vill ta 
det lugnt i 45 minuter eller mer. 
Mammastartgrupp: 
Start kl.19.40 för dig som går med 
barnvagn.
Max 2 000 deltagare/startgrupp. 
Ingången till de olika startfållorna 
markeras med skyltar.

INFÖR STARTEN

Vår fi na Vårrusetbana mäter 
knappt 5 km. Underlaget är asfalt, 
gräs och grus. Det fi nns kilome-
terskyltar samt vägvisningsmar-
keringar hur banan går. Vi har 
många härliga funktionärer längs 

banan som visar vägen och hejar 
på. En allmän regel är att det som 
vill ta det lite lugnare ber vi hålla 
till höger på banan så att de som 
har mer bråttom kan springa om 
till vänster i en omkörningsfi l.

BANAN

MÅLGÅNG
För att undvika köer vid målgång-
en vädjar vi till alla som tagit sig i 
mål att inte stanna kvar i målfållan. 
När du fått din medalj, dryck m.m. 
måste du fortsätta framåt ut ur 
målfållan.
Vid målet får alla fullföljande Vår-
rusets medalj och återhämtnings-
produkter från våra sponsorer.

PICKNICK
Ett offi ciellt picknickbevis skickas 
ut till lagledaren, gruppens kon-
taktperson, inför evenemanget. 
OBS! Picknicken kan endast häm-
tas upp med detta picknickbevis 
i original, kopior accepteras ej. 
Picknicken ska hämtas ut mellan 
kl 18-20.30 vid utdelningstältet 
vid målet, se kartan.

MÅLGÅNG OCH PICKNICK

Det är många deltagare i 
Vårruset. För att det inte ska bli 
stockningar vid starten eller längs 
banan är det viktigt att alla visar 
hänsyn.
De som vill hålla lite högre fart 
måste ha möjlighet att ta sig fram. 
För att allt ska fungera smidigt 
under loppet har Vårruset några 
enkla regler:
• Det är inte tillåtet att ha med 
sig hund under loppet.

• Tag med regnkläder om det ser 
ut att bli dåligt väder. På grund 
av skaderisk är det inte tillåtet att 
ha med sig paraply under loppet.
• Har du med dig barnvagn eller 
använder walking stavar så måste 
du starta i den sista start gruppen.
• Om du går så håll till höger.
• Om du springer tillsammans 
med vänner, undvik att springa 
i bredd, så att snabbare löpare 
kan springa om till vänster.

VISA HÄNSYN

TÄNK PÅ MILJÖN

1 öljett per långsida

3 öljetter per hörn

Hörnradie: 15 cmHörnradie: 15 cm
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Vi har två stycken miljöstationer på området där alla 
sopor skall lämnas in. Allt skräp slängs på ett och 
samma ställe och efter evenemanget hämtas detta 
upp av Sortera som tar det för sortering och vidare 
hantering i sina anläggningar.
Tack för att du hjälper oss tänka på miljön!
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ÄNGLAMARK  
HEJAR PÅ ER.

Precis som vanligt är Coop både stolt huvudsponsor av 
 VårRuset och er ivrigaste påhejare. I år har ni dessutom extra 

support i form av Änglamark, vår egen superstjärna när det 
 kommer till hållbarhet över långa distanser. 

Lycka till och ha det så kul i spåret! 

Som en extra morot parkerar 
vi vår food truck i målom rådet 
och bjuder på provsmakning 
från Änglamarks sortiment. 

KOM OCH  
PROVSMAKA!
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Missade du att köpa vår snygga 
Vårruset t-shirt i samband med  
anmälan? Misströsta inte, 
du kan köpa den på plats i 
Vårruset shopen. 
För varje såld t-shirt så 
skänker vi 50 kr till Barn-
cancerfonden. Du kommer 
även att kunna köpa Vårruset 
svarta t-shirt, vita och lila   
linne samt Multi Tube på plats.

GLÄNS I VÅRRUSETS NYA TISHA

Årets största, bästa och roligaste tjejfest i Stockholm

#tjejmilen

Lördag 31 augusti  –  25 000 tjejer  

TJEJMILEN.SE

*

* 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.

Tagga din bild med 
#vårruset och 

#vårrusetpepp 

Vinnaren meddelas via sociala medier

VINN FRI STARTPLATS
FÖR ETT HELT LAG I 

VÅRRUSET 2020! 



QUIZ
Delta i Vårrusets Quiz! Du kan vinna fi na priser från våra samarbetspartner, som stugveckor och 
weekends från Idrefjäll, Fitbitklockor, presentkort från Coop, Birka Cruises och Aim’n. Dessutom 
ett pris från BMW. De 10 frågorna ska besvaras med 1, X eller 2. Quizens musikfrågor startar från 
scenen ca 1 timme innan första start och prisutdelning sker från scenen i samband med målgång-
en.

FRÅGA 1
Hur många laddbara modeller 
kommer BMW att ha 2025?
1) 19               
X) 21  
2) 25

FRÅGA 2
Vilken av funktionerna har inte 
Fitbits aktivitetsklocka Charge 3?
1) Sömnanalys               
X) Inbyggd pulsmätare  
2) Digitalkamera

FRÅGA 3
Picadeli säljer varje år 22 miljoner 
salladsskålar i fl era olika länder 
men i vilken Vårruset-stad såldes 
den första?
1) Luleå              
X) Stockholm 
2) Vänersborg

FRÅGA 4
Vilket år lanserade Coop (KF) 
varumärket Änglamark?
1) 1986              
X) 1991 
2) 2001

FRÅGA 5
Verumfamiljen har fått tillökning! 
Vilken smakkombination utgör 
vårens nyhet?
1) Drickyoghurt Persika & Passion            
X) Hälsofi l Hallon, Passion & Vanilj
2) Hälsoyoghurt Jordgubb & 
Smultron

FRÅGA 6 musikfråga
1983 fi ck en brittisk duo sitt stora 
genombrott med den här hiten. 
Vad heter sångerskan?
1) Annie Lennox              
X) Madonna  
2) Cyndi Lauper

FRÅGA 7 musikfråga
Den här låten sjungs av Bon Jovi 
som krossade många hjärtan 
under 80- och 90-talet. Vilken 
annan hit har de på sin repertoar?
1) Chair of Violets               
X) Table of Hyacinths  
2) Bed of Roses

FRÅGA 8 musikfråga
Avicii var en världsstjärna som 
lämnade musikvärlden i stor sak-
nad när han gick bort förra året. 
Vad var hans riktiga namn?
1) Tommy Berg               
X) Tomas Bengtsson 
2) Tim Bergling

FRÅGA 9 musikfråga
Den här sångerskan har gjort sig 
känd för sin färgsprakande hår-
färg. Vilken är färgen?
1) Blå               
X) Rosa 
2) Lila

FRÅGA 10 musikfråga
Axwell & Ingrosso sjunger i texten 
”We belong to something…” 
Vad är det sista ordet i refrängen?
1) New               
X) Different
2) Big

Svarsformulär för Quizen lämnas innan start tävlingsdagen i brevlådan på scenen. Dragning sker 
från scenen. OBS! Glöm inte att ta med en penna. Ringa in rätt svar på frågorna och fyll i samtliga 
uppgifter nedan!

Startnummer: .................................................  Födelseår: ..........................................

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

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

Tel: ..............................................................................

kontaktuppgifter används endast för att kontakta vinnarna och sparas ej efter avslutat evenemang. 
tävlingsjury, ordförande axel lönnqvist.alla vinnare betalar själva ev vinstskatt.


