Stockholm Frontrunners anordnade löptävlingarna i Stockholm
(English below)
Magne och Peter tar emot oss på en bar med ett mycket vackert yttre, ett stenkast från
Stadion där friidrottstävlingarna äger rum.
För dem är det en alldeles ny sak att anordna ett evenemang som Eurogames. Stockholm
Frontrunners har faktiskt bara funnits i knappt ett år och har redan ett fyrtiotal
medlemmar. Idén till detta kom från två av medlemmarna som upptäckte Frontrörelsen i Seattle och som startade en förening när de kom hem igen.
Mycket snart önskade de att deltaga aktivt i Eurogames och bad därför organisatörerna
om att få arrangera 5- och 10-kilometersloppen. Det blir alltså de allra första loppen för
Stockholm Frontrunners som inte har någon lång erfarenhet bakom sig som Paris har!
Det viktigaste arbetet för dem blev att välja ut en bana på fantastiska Djurgården och
handla upp ett företag som tillhandahöll tidtagningstjänster bland tre konkurrenter.
Medlemmarna i Paris Frontrunners tyckte enhälligt att det var en perfekt organisation,
en gemytlig och avslappnad stämning, en vacker bana och inget mer att tillägga!
Tack Stockholm Frontrunners!

English Version
Stockholm Frontrunners organized the running races in Stockholm.
Magne and Peter welcomed us in a very nice outdoor bar close to the Olympic stadium
where the athletics events are held. For Stockholm Frontrunners it was a new
experience to organize an event such as EuroGames. In fact, the club has existed only for
one year and already has approximately 40 members. The idea of the club came from
two runners who discovered the movement of the Frontrunners in Seattle and came to
initiate it in Stockholm.
Very quickly the club was willing to be fully involved in EuroGames and offered to take
charge of the running events such as the 5 km and 10 km. This was the first race
organized by Stockholm Frontrunners, which haven’t years of race organization like
Paris Frontrunners!
Their main task was to choose the course in the beautiful park of Djurgården, sign the
contracts and hire a timekeeping company among three competitors. We can say that
the opinion of the FRP was unanimous on these races: perfect organization, friendly and
relaxed atmosphere, beautiful course, nothing more to say!
Thank you Stockholm Frontrunners!

