
STADSLOPPET SOM TAR MILJÖN PÅ ALLVAR
I år tar vi ett steg närmare målet att bli Sveriges renaste stadslopp. Några av  
krafttagen som kommer att göras är att minska antalet muggar vid vätske- 
stationerna. Införa löpande soptunnor och avsluta 5/10 km med en ”plogging-
grupp” som plockar upp skräp utmed banan och ser till att vi endast lämnar  
vårt löpsteg. 

VISA ERT ENGAGEMANG
Kretsloppet arrangeras av Korpen Borås som tillsammans med ett 15-tal  
föreningar gör loppet och festen möjlig. Genom er startanmälan bidrar ni till 
utvecklingen av ungdomsidrotten och verksamheten för medverkande föreningar.

EN FRISKVÅRDSAKTIVITET 
Med ett tydligt mål för de anställda blir det både roligare och mer motiverande 
att vara aktiva. I Kretsloppet finns det en distans och startgrupp, oavsett om du är 
nybörjare eller van löpare. Missa inte chansen att träna tillsammans inför loppet, 
Kretsloppet anordnar kostnadsfria träningskvällar dit alla är välkomna. Ni kan även 
arrangera egna träningar med Kretsloppets Coach Erik Wickström, träningar som 
garanterat blir något utöver det vanliga. 

DET SKALL VARA ENKELT ATT ANMÄLA SIG
Beställ värdebevis som ni enkelt kan dela ut till anställda och kunder. Eller starta 
ett fakturalag där era anställda anmäler sig själva via en inloggningslänk.

SKAPA TEAMKÄNSLA
Vill ni göra en kul aktivitet tillsammans med kollegorna. Då är ett tält i team- 
området ett perfekt ställe att ladda inför loppet och njuta efteråt med en  
gemensam picknick som ni kan beställa till ert tält. Med en profilerad t-shirt  
stärker ni både er teamkänsla och varumärke i ett positivt sammanhang. 

BIDRA TILL FOLKFESTEN
Vill ni visa upp ert företaget/tjänster eller kanske skapa en aktivitet på Stora torget, 
utmed banan eller medverka som en sponsor? Kontakta oss.

LÅTER DET INTRESSANT?
För anmälan och info om tält, picknick och anmälan gå in på kretsloppetiboras.se 
eller kontakta oss 033-205900, kretsloppet@tlevent.se

UPPLEV KRETSLOPPET TILLSAMMANS! 
SPRING FÖR MILJÖN 14 SEPTEMBER.

Den 14 september smäller startskottet för elfte året i rad. Kretsloppet är en dag som 
får hela staden att sjuda av liv när den fylls av förväntansfulla löpare och påhejande 
publik. Anmäl er arbetsplats och var med och upplev glädjen, folkfesten och gemen-
skapen individuellt eller tillsammans i ett lag. 

– Kostnadsfria träningskvällar

– Designad T-shirt till de 3 500 först anmälda

– Anmäl er innan 30/6 för att delta i utlottningen 
   av priser från Macforum



Europaproducerad sportflaska som rymmer 500 ml. Högkvalitativ med  
100% täthet. Finns att välja på i 7 olika färger.  
Stor märkningsyta. Storlek: Ø 73 x 171 mm. Innehåll: 50 cl. 
Tryckstorlek: 1231 x 40 mm.

Interlockstickad funktions T-shirt i 100% 
polyester. Plagget är infärgat med en metod 
som påverkar miljön mindre och ger bättre 
färgbeständighet. Oeko-tex certifierad.

Storlek Herr 2264023: XS–5XL

Storlek Dam 2264026: XS–3XL

Pris vid 25 st: 99:-/st inkl.  
ett stort 1-färgstryck på ryggen

Pris vid 50 st: 89:-/st inkl.  
ett stort 1-färgstryck på ryggen

Pris vid 100 st: 79:-/st inkl.  
ett stort 1-färgstryck på ryggen

Pris vid 100 st: 23:-/st  
inkl. 1-färgstryck

Pris vid 300 st: 21:-/st  
inkl. 1-färgstryck

Kontakt uppgifter: Topline Profil AB, www.topline.se, telefon 033-20 59 00, offert@topline.se

Klisché tillkommer med 450:-

Klisché tillkommer med 450:-

Pris vid 600 st: 18,50:-/st  
inkl. 1-färgstryck

Pris vid 1 200 st: 17,50:-/st  
inkl. 1-färgstryck

79:-
Funktions 

T-shirt från

Funktions-T-shirt 
med eget tryck!

Sportflaska med eget tryck!

Inkl. ett 1-färgstryck 
och Kretsloppets logo

LOGO
YOUR
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