Falkenbergs Idrottsklubb
Årsberättelse för Falkenbergs Stadslopp 2015
”Publiken var fantastisk, tänk att det kom så många trots vädret” – Falkenbergs Stadslopp 2015
blev inte som vanligt. Vi har genom åren haft vädergudarna på vår sida och kunnat erbjuda löpare och
publik ett härligt sommarväder. Tyvärr var inte vädergudarna på vår sida inför Falkenbergs Stadslopp
2015. Ett riktigt ruskväder. I och för sig ett perfekt löpväder med mycket syre i luften. Men, för
arrangemanget var det inget önskeväder.
Stadsloppslördagen är folkfest och löpardag i centrala Falkenberg. Dagen inleddes med
PAPRICALOPPET. Ett samarbete med ICA-Kvantum där de allra yngsta barnen har möjlighet till fritt
deltagande. En ca: 400m slinga märks upp på stortorget och Nygatan, med målgång genom
målportalen. Drygt 400 barn trotsade vädret. Ett mycket uppskattat arrangemang som Malin
Ramnewall, Ida Bengtsson och Marielle Stålberg ansvarade för tillsammans med ICA-Kvantum.
En nyhet inför loppet höll på att ställa till kaos. En ny rutin för efteranmälningarna inne på Sparbanken
kraschade. Här blev ”goda råd dyra”. Kön med löpare utanför banken växte i regnet. Men, med
kreativitet och engagemang skapade funktionärerna på banken en alternativ lösning och
registreringen av löpare kunde genomföras. Alla som ville delta blev registrerade!
Vid målplatsen blev det också ökad puls och förhöjd stress bland funktionärer och tidtagare då det
uppstod strömavbrott. Även här hittade funktionärerna alternativa lösningar och för utomstående
upplevdes allting som vanligt. 
När starten gick för huvudloppet klockan 14:00 hade det myckna regnandet ställt till det för vår partner
som var tidtagare. Förbindelsen med målområdet var bruten. Men även dessa funktionärer fann råd
och löste problemet. När första löpare korsade mållinjen var det ingen som kunde tro att det funnits
några problem.
Första löpare som sprungit 10km och korsade mållinjen var Mustafa Mohamed. Mycket roligt att ha en
sådan profil som deltagare i Falkenbergs Stadslopp.

Statistik från loppet 2015

Anmälda
I mål

Stadsloppet 10km
Herrar
Damer
997
406
916
356

5km
208
184

Miniloppet
P/F 13
P/F 11
51
128
51
124

P/F 9
120
110

P/F 7
64
60

Totalt
1974
1801

Vår målsättning var 2200 anmälda löpare. Vi tror vädret var en bidragande orsak till att ett antal löpare
undvek deltagande. Dessutom upplevde vi att även publikleden var glesare p g a vädret. Ändå
uttryckte damsegrarinnan Lisa Öberg: ”Publiken var fantastisk, tänk att det kom så många trots
vädret”. Med Mustafa Mohameds kommentar efter loppet hoppas vi på bra väder och att uppnå 2200
anmälda löpare 2016. ”Det var väldigt kul att springa här. Publiken var bra och allt fungerade fint med
arrangemanget”.
Trots det dåliga vädret med färre starter levererar Stadsloppet det näst bästa resultatet någonsin till
Falkenbergs IK.
Samverkan och engagemang
Falkenbergs Stadslopp är förutsättningen för den verksamhet föreningen f n driver. Ett arrangemang
av Stadsloppets storlek kan inte fungera utan samverkan och engagemang från alla inblandade. Dels
sponsorer och praktiska samarbeten såsom avspärrningar, busstrafik, sjukvård, mm. Men… Utan alla
ni medlemmar och funktionärer vore det inte möjligt – TACK!
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