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Fira nationaldagen med att springa Fiskebäcksloppet!
För tredje året i rad arrangeras folkfesten Fiskebäcksloppet - tre hamnar, som gör Göteborg till en
varmare och mänskligare stad då alla startavgifter går till Göteborgs Räddningsmissions sociala
arbete. Loppet sker under nationaldagen 6 juni och är ett tillfälle att fira tillsammans med vänner
och familj. Utöver själva loppet så finns evenemangsområde med grill, fika och försäljning på
Sjöbacka, Fiskebäck, ett stort naturskönt grönområde där även start och mål är placerat.
Fiskebäcksloppet är en tävling för hela familjen. Nytt för i år är att vi också öppnar upp för
möjligheten att ta sig runt i promenadtakt, för att alla som vill ska ha möjlighet att delta. För vuxna
är banan 10 km och går genom tre hamnar - Fiskebäck, Önnered och Hinsholmen. För barnen finns
en 2 km bana och för de yngsta ett knattelopp på några 100 meter. Det finns möjlighet att anmäla
löpare på plats den 6 juni mellan 11-14.
Anmälningsavgiften och alla intäkter kring evenemangsområdet går oavkortat till Göteborgs
Räddningsmission och förra årets knappt 1 000 deltagare inbringade mer än 340 000 kronor.

”Det engagemang som bär Fiskebäcksloppet är unikt. Bakom loppet står ett gäng
löparentusiaster från församlingar i Fiskebäck som under ett års tid engagerar sig ideellt
för att skapa ett lopp där målet är både att ta sig över mållinjen och samtidigt göra social
nytta. Det blir ett enkelt sätt för den som vill göra skillnad för människor och barn som
lever i utsatthet i vår stad.”
Emil Mattsson, direktor Göteborgs Räddningsmission.
I år kommer startavgifterna, som förväntas inbringa omkring 300 000 kr, att gå till Göteborgs
Räddningsmissions verksamheter:
• Familjecenter för utsatta EU-medborgare och papperslösa
• Solrosen - stöd till barn som har en förälder eller nära anhörig i fängelse

Så följer du loppet
På Fiskebäcksloppets hemsida finns bild och beskrivning av banorna.
www.fiskebacksloppet.se/om-loppet
Det går bra att åka kollektivt till loppet med någon av bussarna 90, 96, 97, 98, 197. Sikgatan är
närmsta hållplats och därifrån är det bara några hundra meters promenad rakt söderut.
Om Fiskebäcksloppet – Tre hamnar
Den 6 juni 2017 är det dags för tredje upplagan av Fiskebäcksloppet – Tre hamnar. Loppet går i en
kuperad och naturskön omgivning där man under tävlingen får se och uppleva tre hamnar –
Önnered, Hinsholmen och Fiskebäck. Det unika med detta lopp är att man springer för andra då
startavgiften går oavkortat till Göteborgs Räddningsmissions sociala arbete. En ideell
projektgrupp står bakom Fiskebäcksloppet som är ett samarbete mellan Fiskebäckskyrkan,
Fiskebäcks Missionskyrka, IF Väster och Räddningsmissionen. Läs mer på
www.fiskebacksloppet.se
Om Göteborgs Räddningsmission
Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på
kristen grund. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i
samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Räddningsmissionens vision är
att varje människa har rätt till ett värdigt liv. Läs mer på www.raddningsmissionen.se.

Kontakt
För frågor kring loppet och dess utformning:
Samuel Haugstvedt, Tävlingsledare
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Joachim Lundell, Insamlingsansvarig
070-857 78 55
joachim.lundell@raddningsmissionen.se
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