Sigtuna Stadslopp, arrangerat av Lions klubbarna i Sigtuna och Märsta-Arlanda, firar
10 årsjubileum och startar ett nytt samarbete med WE Sigtuna.
I samband med det byter loppet namn till WE Sigtuna Stadslopp, och utlovar samtidigt
en hel del nyheter.
-Vi är glada över samarbetet och ser fram emot att ha WE Sigtuna som vår partner i
framtiden, säger Gustaf Kjellberg från Lions. Vår målsättning är att öka antalet deltagare och
nå 1000 deltagare inom några år.
-Att WE blir en del av Sigtuna Stadslopp känns helt naturligt. WE är en mötesplats för alla
som vill träna, må bättre, bli friskare och vi är övertygade att väldigt många av våra
medlemmar kommer att promenera eller springa loppet, säger Jonas Eriksson, en av
personerna bakom WE Sigtuna.
Den gemensamma ambitionen för WE och Lions är att få ett friskare Sigtuna, ett mer
motionerande samhälle i alla åldrar samt att få WE Sigtuna Stadslopp att bli ett naturligt
evenemang där hela staden engagerar sig samt att alla tillsammans samlar in mer pengar än
tidigare år till de partners som Lions valt att jobba med.
-2016 samlade vi in 150 000 kr till förmån för Världens Barn. Självklart hoppas vi kunna öka
den siffran 2017, säger Gustaf Kjellberg från Lions.
-Alla medlemmar på WE kommer att få speciella rabatter på sina startavgifter, få möjlighet att
betala avgiften via sitt medlemskap samt dessutom erhålla andra, speciella förmåner, berättar
Jonas Eriksson på WE. Dessutom introduceras WEME-loppen där knattar och ungdomar i
flera klasser kan delta och får en en överraskning.
Loppet äger rum lördagen 9 september och innehåller flera klasser:
WEME-loppet knatte (upp till och med 6 år)
WEME-loppet 7-8 år
WEME-loppet 9-10 år
Lilla WE-loppet 11-12 år
Lilla WE-loppet 13-14 år
WE Sigtuna Stadslopp - senior från 15 år
WE Sigtuna Stadslopp - senior från 15 år
Promenadklass
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