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Wow! 10-årsjubileum av Run4Fun -  är det sant eller?! 

Vi är tillbaka på Aronsborg, platsen där allt började för 

10 år sedan. Detta måste firas med extra bubblor och 

extra mycket party och extra mycket kul runt banan!

Event City med Nisse Bielfeld i spetsen uppträder!A
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PLATS&HÅLLTIMES ANMÄLNING

Fyll i alla deltagare i bifogad 

lista enligt instruktioner. Maila 

listan senast 25 april: 
tanja.askrabic@hogberga.se

Start och målgång:  9 maj på Aronsborg
Hur och hur långt: Gå, jogga, löpa 10 km
Samling: 16.00 ombytta & klara på Aronsborg
KLARA FÄRDIGA PANG: 16.30 
Avslutning: Superparty från kl 19.00 och framåt. Mat, musik och uppträdande och ehh, PARTY!
Utcheckning: 10.00 10 maj 
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PRIS 150:-/DELTAGARE FÖR LOPPET
PRIS 395:-/DELTAGARE PÅ ”SUPERFESTEN”
INKLUSIVE DRYCK TILL MATEN (ÖL/VIN/CIDER/LÄSK)
PRIS 345:-/PERSON DEL I DUBBELRUM
(600:- ENKELRUM) INKL. LIGHTFRUKOST

Samtliga priser ex moms. Alla förbokade kostnader
faktureras hotellet på en samlingsfaktura.
Kostnader som uppstår vid eventuella avbokningar
faktureras hotellet.  Anmälan är bindande.

PRIS & INFO

9  MAJ

START OCH MÅL

Start och målgång på Blue Hotel på Lidingö 10 
km gå/jogga/löpa. Samling på Blue Hotel kl 16.00 
ombytta och klara. Startskottet går kl 16.30. Vi 
avslutar med ett superparty från kl 19.00 och 
framåt. Mat, musik och party! 

INBJUDAN

28 MAJ 2014

År 2009 startade vi upp eventet Run4Fun, branschens största 
löparfest. Över 200 kollegor var då med och sprang, joggade, 
promenerade och festade. En grym kväll med liveband och ös ända 
in på småtimmarna. I samma anda har vi fortsatt, senaste åren
på Högberga Gård. Och i år äger arrangemanget rum på Blue 
Hotel där vi kommer att springa på helt ny bana. Det är  en 
maxgräns på 200 deltagare och det är först till kvarn som gäller.

I SAMARBETE MED:

Eventet riktar sig till oss som jobbar inom hotell- och konferensbranschen samt 
några få utvalda sponsorer. Ett ypperligt tillfälle att förena nytta med nöje. 
En bra säsongsavslutning och för väldigt många en anledning att träna lite extra. 

GÖR SÅ HÄR

Fyll i alla deltagare i bifogad lista enligt 
instruktioner. Maila listan senast den 28 april till: 
tanja.brandin@hogberga.se

KOSTNAD

Pris 150:-/deltagare för loppet 
Pris 395:-/deltagare på ”Superfesten” 
inkl dryck till maten. 
Pris 345:-/person del i dubbelrum 
(600:- enkelrum) inkl. lightfrukost 
Samtliga priser ex moms. Alla förbokade kost-
nader faktureras hotellet på en samlingsfaktura. 
Under Superfesten finns möjlighet att handla i 
baren till förmånligt pris. Anmälan är bindande. 
Kostnader som uppstår vid eventuella avbokningar 
faktureras hotellet. Boende på Blue Hotel och 
närliggande hotell. Transport ordnas!

ARRANGÖRER

Johan Svensson  //Blue Hotel

Thomas Sved //Thoresta Herrgård

Michael Hallbäck //Friiberghs Herrgård

Peter Tzintzis //Sejour

Johan Hjort //Högberga Gård

Varmt välkommen till

Run4Fun 28 maj 2014

Johan Svensson  Blue Hotel

Johan Hjort /Högberga Gård
Johan Svensson /Aspa Herrgård

Thomas Sved /Thoresta Herrgård
Michael Hallbäck /Friiberghs Herrgård

Peter Tzintzis /Happy Tammsvik

I samarbete med:

ARRANGÖRER:

VÄLKOMMEN!õ

SISTA ANMÄLNINGSDAG 25 APRIL

ARONSBORG

VINGRUPPEN I NORDEN
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MEGA 10-ÅRS JUBILEUM!

EXTRA BUBBLOR!

EXTRA MYCKET PARTY !

EXTRA MYCKET KUL RUNT BANAN!
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