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VÅRRUSET BLIR NÅGOT 

ALLDELES EXTRA 

EN KOMBINATIONSTURNÉ MED 

FYSISKA OCH DIGITALA INSLAG

Vårruset är Sveriges största motionsturné för kvinnor och samlar varje år 

tusentals tjejer. Turnén genomsyras av hälsa, glädje och gemenskap  – värden som 

just nu behövs mer än någonsin.  I år är Vårruset ett hälsoäventyr där vi stärker 

hela dig. Genom Vårrusets app kommer du bli guidad, coachad och motiverad 

av Vårrusets experter för att gå, jogga eller springa 2,5 eller 5 km. 

VÅRRUSET.SE

#vårruset

Ett evenemang av Marathongruppen med friidrottsklubbarna Hässelby SK 

och Spårvägens FK i samarbete med idrottsklubbar från hela landet.

GÄVLE
24 – 30 MAJ



Mer information och anmälan hittar du på 

VÅRRUSET.SE

VÅRRUSET T-SHIRT

Köp Vårrusets t-shirt och känn 
dig stolt över att bidra till 
Barncancerfonden. Priset är 250 
kronor varav 50 kronor går direkt 
till Barncancerfonden. Du kan 
köpa den när du anmäler dig 
eller på Loparshopen.se

DET HÄR ÄR VÅRRUSET 2021
- MED MÅNGA FINA NYHETER!

VÅRRUSETS APP: 

Under hela Vårruset-turnén (6 veckor) kommer du vara inloggad i 
Vårrusets app. Här hittar du träningspass, recepttips, föreläsningar, 
utmaningar, nummerlappen och ditt Vårruset-lopp. 

VÅRRUSETS UNIKA PRESENTBOX: 

Efter genomfört Vårrus förtjänar du att fi ras ordentligt! 
Du får en medalj och en härlig presentbox efter att 
turnén är avslutad. Genom att anta utmaningar och köra 
träningspass i appen ökar du värdet på din box, så håll i 
under hela turnén – belöningen väntar på dig!

VÅRRUSETS QUIZ:

Precis som vanligt så har du möjlighet att kamma hem fi na 
priser i Vårrusets quiz, i år fl yttar quizet in digitalt i appen. 
Vinn fi na priser från Flowpillow, en stugvecka i Idre Fjäll 
presentkort med mera.

DIN EVENEMANGSDAG:

Vi har plockat in allt det härliga som är Vårruset i vår 
app. På din evenemangsdag hittar du uppvärmning, 
musikquizet, lokala kartor som kommer vara snitslade, 
tips på picknickplatser och givetvis själva loppet där 
du har möjlighet att springa med Vårrusets ljudupp-
levelser och få massor av pepp under loppet.

Även om vi inte kan ses fysiskt i år så vill vi uppmana 

alla att komma igång igen. Vårruset är ett mål att träna för! 

ALLT det här ingår i årets Vårrus – vi bjussar på några 

riktigt härliga nyheter.

GRANAROLO ÄR NY PICKNICKLEVERANTÖR:

Vi är så glada över att kunna erbjuda en härligt italieninspirerad pick-
nick från Granarolo i år. Njutning, matglädje, men även återhämt-
ning och ny energi står som fokus. Ingår du i ett lag om sex personer 
så får ni ta del av picknicken. Efter loppet avnjuter ni picknicken till-
sammans på ett smittsäkert sätt. Det är viktigt att alla tar eget ansvar 
och följer rådande rekommendationer vid tillfället för ert lopp.


