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Sveriges största hinderbanelopp i
stadsmiljö kommer till Linköping
Nu kommer NJIE ActionRun till Linköping för första gången! Lördag 13 juni
2020 arrangeras loppet mitt i centrala Linköping för både elit och
motionärer. Det kan förväntas en riktig actionfylld folkfest för både
deltagare och publik.
Klättra, kryp, hoppa och spring genom hinder, vatten och nät. 13 juni 2020
kommer loppet som startar i Trädgårdsföreningen och avslutas på Stora
Torget vara kantat av spännande hinder.
– Det kommer bli en fantastisk bana genom hela Linköping med sprakande
stämning, stor publik och fantastiska utställare, säger Jesper Ahremark som är

Event Manager och en av grundarna till evenemanget.
Hinderbanelopp är en tävlingsform som lockar allt fler och då NJIE ActionRun
arrangeras mitt i stadskärnan blir loppet också en riktig folkfest.
– Konceptet har varit väldigt lyckat i de städer det arrangerats i och dragit
mycket publik under de senaste åren. Då vi har haft en väldigt stor
efterfrågan i just Linköping kände vi att det var dags att komma hit vilket
känns jättekul.
NJIE ActionRun är ett av Sveriges största hinderbanelopp som riktar sig både
till elit och motionärer med en härlig mix av tekniska och roliga hinder. Det
spelar ingen roll vad man har för bakgrund inom träning utan det finns
alternativ som passar alla.
– Här kan man utmana sig själv, sina vänner eller kollegorna på jobbet. Man
kan välja mellan 5 eller 8 kilometer med 30 respektive 40 hinder. För de allra
minsta som inte har åldern inne så finns NJIE ActionRun Mini. En 30 meter
lång uppblåsbar hinderbana där barnen får chansen att hoppa, klättra och
springa igenom!
Kontakt:
Jesper Ahremark, Event Manager NJIE Action Run
jesper@actionrun.se, 0706-90 90 71
Viktoria Åberg Löfvenborg, koordinator Visit Linköping & Co
viktoria.lofvenborg@visitlinkoping.se, 013-190 00 51

Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag. Vi marknadsför och
utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och
mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att
öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för
både Linköpingsbor och besökare.
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