
I årets upplaga är fokus på välbefinnande och rörelse, och alla 
som vill är välkomna att promenera eller springa rundan och få 
lite härlig motion. Det finns inga krav på kopplingar till parken, 
alla är välkomna.

I år firar Mjärdevistafetten 25 år, och firar det med en stor 
motionsfest som pågår hela dagen.

HUR GÅR DET TILL?
Mjärdevistafetten pågår mellan kl 10-18. Du startar när vill 
under dagen och kan välja att springa eller promenera rundan. 
Vill ni så får ni gå ihop i en grupp om fyra personer och springa 
en egen stafett, men det är inget krav. Önskar ni ta tid får ni 
göra det själv. Det finns möjlighet att rapportera in sitt resultat 
efteråt.

Förhöj ditt deltagande under Mjärdevistafetten genom att gå 
eller springa Korpens tipspromenad som går längs banan. 
Kluriga frågor och fysiska utmaningar väntas. Mer information 
kommer finnas vid starten och längs banan.

ANMÄLAN OCH TIDTAGNING
Anmälan till årets upplaga av Mjärdevistafetten är helt 
kostnadsfri, och är öppen till och med kl 18:00 den 10/9. I 
anmälningsverktyget rapporterar du också din tid.

PRAKTISK INFORMATION
Rundan börjar bakom Collegium. Det är  samma runda som 
tidigare år. Banan är uppsnitslad. 

ANMÄLAN
Ni anmäler er genom att besöka : 
LINKOPINGSCIENCEPARK.SE/STAFETTEN och klicka er vidare  
till anmälningsverktyget. 

FANTASTISKA PRISER
Under årets Mjärdevistafetten har du möjlighet att vinna 
fantastiska priser som lottas ut:

KLM/LINKÖPING CITY AIPORT BIDRAR MED
• 1 värdebevis på 3 000 kr för resa med KLM från Linköping
• 1 reseryggsäck
• 1 årsinträde i Lounge by Lexus.

MOTIONSRACE BIDRAR MED:
• Presentkort på hållbarhetsutmaning

KORPEN BIDRAR MED
•  4 st månadskort

INTERSPORT bidrar med:
• 4st presentkort a 700kr

För att vara med på utlottningen ska du ta en bild på dig själva 
eller ditt lag framför fotoväggen vid start/mål vid genomföran-
det och lägg ut den på sociala medier under #mjärdevistafet-
ten2020. Du måste vara anmäld i anmälningssystemet.

Vinnarna kommer meddelas i senast den 15 september

COVID-19
Vi har gjort om evenemangets 
upplägg för att minska risken 
för folksamlingar. Vi uppma-
nar alla som att ta hänsyn 
till folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Läs mer 
om våra åtgärder och ditt 
ansvar på hemsidan. 

MJÄRDEVISTAFETTEN 2020
10 SEPTEMBER KL 10.00-18:00 | LINKÖPING

- Gratis motionsfest för al
la!

Läs mer och anmäl ditt lag på linkopingsciencepark.se/stafetten 

MotionsRace


