
MEDDELANDEN
FRÅN

UTTRANS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Meddelande 199 Uttran i augusti 2021

Uttranloppet 2021

Lördagen den 4 september anordnar vi årets upplaga av

Uttranlopppet vid Lavretsvägen - Malmsjövägen.

Följande klasser kan man anmäla sig i:

Klass Starttid Banlängd För vem?

FörEliten 10:00 200 m Flickor och Pojkar 0-3 år

TumEliten 10:15 300 m Flickor och Pojkar 4-5 år

PyttEliten 10:30 650 m Flickor och Pojkar 6-8 år

JättEliten 10:45 950 m Flickor och Pojkar 9-12 år

JuniorEliten 11:00 5,2 km Flickor och Pojkar 13-19 år

SeniorEliten 11:00 5,2 km Kvinnor och Män 20 år och äldre

StavEliten 11:00 1,8 km Alla åldrar, gångstavar obligatoriska



Funktionärer

Vi behöver funktionärer som kan hjälpa till under tävlingsdagen, bl.a. som vägvakter. Anmäl
din medverkan till:

Jarl Johansson

jarl@percico.com

070-7553255

eller på nedanstående anmälningsblankett.

Alla funktionärer bjuds på fika som tack för hjälpen!

Anmälan

Anmälan till loppet gör du antingen på föreningens hemsida, www.uttransff.nu eller på
nedanstående anmälningsblankett.

Löpningen kostar inget om du är medlem i Uttrans Fastighetsägareförening (dvs den fastighet
du bor på är medlem i Uttrans Fastighetsägareförening). Alla i hushållet på fastigheten kan
delta i loppet utan att betala något. Även barn och barnbarn är välkomna att delta utan
kostnad.

Om du ej är medlem kan du delta i loppet men då betalar du en startavgift på 50 kronor. Om
du i stället anmäler dig som medlem i föreningen kan du delta i loppet utan kostnad.
Medlemsavgiften är 175 kronor per år. Anmälan om medlemskap gör du på mailadressen,
info@uttransff.nu.

Anmälan ska du lämna senast torsdagen den 2:e september, dock gärna så snart som möjligt.
Du kan dock efteranmäla dig på tävlingsplatsen fram till kl 09.00 på tävlingsdagen men då
utgår en anmälningsavgift på 50 kronor. Risk finns då också att du inte får någon medalj i
samband med målgång!

Om du ska betala startavgift på 50 kronor gör du det till föreningens postgirokonto:

Pg: 16 62 03-0. Något särskilt inbetalningskort kommer du inte att få.

Om du anmäler dig via den utdelade anmälningsblankett i din brevlåda ska den lämnas i
brevlådan hos,

Jarl Johansson, Isbergs Backe 6

Senast torsdagen den 2:e september 2021!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Anmälningsblankett; lämnas i brevlåda Isbergs Backe 6 senast 2 september 2021.
Förnamn:
Efternamn:
Fastighetsadress:
Klass:

Förnamn:
Efternamn:
Fastighetsadress:
Klass:

Förnamn:
Efternamn:
Fastighetsadress:
Klass:

Namn på person som ställer upp som funktionär:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tel:
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mer information om loppet och anmälningsformulär finns på www.uttransff.nu

Corona-anpassningar

Vi måste fortsätta försöka undvika trängsel och här gör vi några anpassningar. För tävlande
och publik gäller först och främst att stanna hemma om man känner sig sjuk. Transportera er
till tävlingsområdet till fots eller cykel. Dusch och omklädnad görs hemma. Undvik trängsel i
start och målområdet och följ funktionärernas uppmaningar. Polistillståndet medger högst
150 deltagare så anmäl så snart som möjligt för att säkra en plats i loppet.

Då läget kan ändras strax innan loppet är det bra att hålla sig informerad på UFFs  hemsida
kontinuerligt där vi lägger upp senaste nyheterna.

Väl mött!

//Tävlingsledningen Uttranloppet



Välkommen till Uttrans konstrunda
den 28 och 29 augusti 2021

I år kommer våra lokala konstnärer och konsthantverkare med gästutställare öppna
sina ateljéer igen. Vi visar måleri, grafik, fotokonst, glaskonst,

keramik formgivning, silversmide med mera.
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och

uppdaterar fortlöpande om något förändras.

Kontakta oss:
info@uttranskonstrunda.se

Peter Momma Scoutkår som håller till i Scoutstugan på
Malmsjövägen-Lavretsvägen är en mycket aktiv förening i Uttran.

Du kan bland annat se Scouterna tidigare år hjälpa till vid Valborgsmässoelden,
vid Uttranloppet och kaffeserveringen och naturligtvis till jul då de förser

Uttrans fastighetsförening med vår fina julgran
och där du kan köpa din egen julgran.

http://www.petermomma.se/#/

http://www.petermomma.se/#/

