
ANMÄL DIG TILL EKOLOPPET 2020!
Ekoloppet är ett nytt äventyrs- och multisportlopp inom vandring/trailrun,  
paddling och MTB. Loppet sammanbinder magiska områden i Tiveden, norra  
Vätterns skärgård och Östgötaleden. Idén bakom loppet är att förena friluftsliv  
och multisport genom äventyr, naturupplevelser och utmaningar. Ekoloppet  
består därför av två klasser; tävlingsklass och friluftsklass.

För deltagarna i tävlingsklassen kommer loppet innebära extrema utmaningar  
då sträckningen ska genomföras under 1 dag. För friluftsklassen blir loppet en 
angenäm äventyrsupplevelse under 1, 2 eller 3 dagsetapper i egen takt. Över-
nattningar och samvaro i camps längs banan. Loppets målgång är festivalen  
Askersund Outdoor.

OM EKOLOPPET
• 29–31 maj 2020.
• Bana 116,5 km genom Tiveden och Norra vätterbygden. 
• Trailrun/vandring 22,5 km, paddling 36,5 km, cykel 57,5 km.
• Möjlighet för friluftsklass att delta i alla eller enskilda dagsetapper eller stafett.  
• Loppet sker i lag om minst två deltagare. 
• Grupper för singlar finns.
• Checkpoints och vattendepåer längs banan.
• Camps för rast, vila, övernattning, proviantering och trevligt umgänge. 
• Målgång i folkfesten Askersund Outdoor Festival.
• Alla deltagare får festivalpass med chans att vinna fina priser och goodie bags...
• Utrustning kan hyras på plats, t.ex. kajaker.

Ekoloppets friluftsklass intro-duceras i samband med Askersund Outdoor  Festival 2019 med  målgång under  lördagen 25/5.

FÖRETAGSPROGRAM
Inför 2020 lanseras ett program som bjuder in företag 
att delta i loppets friluftsklass i syfte att:

• Främja hälsa och välmående bland personal
• Motivera medarbetare med en upplevelserik händelse
• Fokusera på hållbarhetsfrågor genom utmaningar
• Synas i ett positivt sammanhang (högt signalvärde)
• Bjuda in kunder

Företagsprogrammet är uppbyggt i nivåer, från ett antal 
deltagare till ett projekt under flera månader med upp-
start, inspirationsträffar, happenings, träningsläger m.m. 
I Ekoloppets företagsprogram ingår även Ekoloppets 
app för att utmana andra personer/företag.

Företagsprogrammet kontakt:  
Michael Malmborg 070-725 9729 eller go@ekoloppet.se

Anmälan öppnar 7 juni: 
www.ekoloppet.se


