
          Verksamhetsberättelse 2017 

 

2017 stod för en hel del förändringar vad gäller layout, ny logo och fokus på inspirerande bilder med 

positiv energi. Även samarbeten och anmälningsförfarandet. 

Det har inneburit större krav på bilder som vi lägger ut på FB och vi har endast haft Nisse som anmäld 

fotograf och som lägger ut bilder, filmer, text på FB för att nå upp till standarden som förväntas. 

Nisse har regelbundet gjort inlägg och även marknadsfört/annonserat på FB till olika målgrupper, 

mycket bra, vi har följt upp och sett att vi har fått bra räckvidd, och i flera inlägg har tjejerna 

interagerat. 

Nytt var också samarbetet med Barncancerfonden, där 15 kr av anmälningsavgiften går till deras 

viktiga arbete. 

En annan nyhet var anmälningsperioderna som vi nu kan se fick ett positivt utslag, vi kan också i och 

med dessa perioder få chans att kommunicera bättre med tjejerna under tiden.  

Vi var 4606 anmälda till vårt lopp i år och allt flöt på mycket bra. Vi hade en välorganiserad arena, 

start och målgång med tydliga fållor och inga köer. Det funkade bra med uppbyggnad och 

nedbyggnad samt packning av picknick på morgon/förmiddag, där Ingvar fick vara kontaktperson. 

Packning av kuvert med nummerlappar och utskick med posten fungerade väl och vi valde ett 

utskick! Packades många lagkuvert som delades ut på arenan, gick smidigt. 

Märkning av banan och banvakter flöt på mycket bra, vi hade två musikaktiviteter kring banan som 

höll hög kvalitet, dock var det lite för få i år, ett förbättringsområde. Vi hade en engagerad hejarklack 

med våra ungdomar vid Blå stolen i slutet av banan. 

Bemanningen flöt på bra med ett nytt system i år där vi lättare kan följa våra funktionärer. 

Anmälningsförfarandet och nummersättning innan loppet flöt på fint och vi har bra koll på denna 

process. 

Inriktningen 2017 och framåt är att Vårruset är en kul, löparfest som tjejerna gör tillsammans, 

fokus blir glädje, gemenskap och friskt – Vårrusets värdeord. Målgruppen tränar ca 1-2 ggr i veckan 

(alltså ingen tävlingsfokus, på den stora massan), dock har tidtagningsklassen ökat något igen ca 20 % 

har anmält sig där. Tjejerna vill göra det tillsammans med kompisarna, kollegorna och ha kul, 

picknicken blir central och själva evenemanget med trevliga och proffsiga sponsorer, funktionärer, 

artister/uppträdande. 

 

TACK alla för ett gott Vårrus jobb 2017  

/ Charlotte 


