Svenska löpare Plus+
Ett verktyg för att visa löparna allt om era lopp och löpargrupper
I mitten av februari lanserades www.svenskalopare.se - Svensk Friidrotts officiella
samlingsplats för lopp, löpargrupper, föreningar, arrangörer och alla andra som gillar eller är
nyfikna på löpning. Sidan är också ett verktyg för löpare som vill få inspiration och hjälp för
att komma igång och springa.
En central och viktig del är att marknadsföra alla godkända lopp som arrangeras under året
samt informera om löpargrupper och hur man hittar sin förening. På sidan finns en
sökfunktion där man kan på ett enkelt sätt hitta sitt lopp och sin löpargrupp. Genom att bli
användare av sidan får man också tillgång till en rad andra funktioner bl.a. spara ner sina
favoritlopp i sin privata kalender i dator, läsplatta eller telefon.
Vad är Svenska Löpare Plus+?
Alla godkända lopp och löpargrupper har sin egen sida med en basinformation som är
standardiserad – loppen hämtas från FRIDA och löpargrupperna via ett enkelt formulär. Nu
finns även en utökad version - Svenska Löpare Plus+ - där ni som förening ges fler
möjligheter att anpassa er egen lopp- och/eller löpargruppssida med bilder, klubbmärke
m.m. Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare information om loppet t.ex. inbjuda,
banskiss, resultat samt även möjligheter att presentera era sponsorer och/eller partners.
Bifogat finner ni exempel och en detaljerad beskrivning av hur er lopp- eller löpargruppssida
kan anpassas.
Det är vår förhoppning att denna möjlighet ska bidra marknadsföring, utökad information
och inte minst fler deltagare i lopp och löpargrupper.
Hur går det till?
Ni som vi addera denna möjlighet till era sidor kommer mot en administrationsavgift på
2 750 kronor/per år, få en egen inloggning till era sidor genom ett administrationsverktyg
där ni själv enkelt kan lägga in bilder och information m.m. Tecknas Svenska löpare Plus
under 2016 ges tillgång till verktyget under hela 2017.
Skicka in din begäran om att ansluta dig till Svenska Löpare Plus+ till
svenskalopare@friidrott.se med uppgifter om förening, kontaktperson, telefon och
mailadress så kommer vi kontakta er.
Med vänliga hälsningar
Svenska Friidrott
Hillevi Thor, projektledare Svenska löpare, hillevi.thor@friidrott.se, 0725-59 17 78

