FUGLSANGSØ-STAFETTEN 2019
Onsdag 12. juni kl. 18.00

Samarbejdspartnere
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www.herninglober.dk

Invitation til løbefest, motionskick, sjov og livsglæde
Kom og vær med i årets borger- og firmastafet med efterfølgende spisning og socialt samvær!
Find løbe- og traveskoene frem. Tag dine arbejdskolleger, studiekammerater, naboer eller venner under armen og deltag i årets
firma- og borgerstafet ved Fuglsangsø.
Nyd den udleverede madkurv i hyggeligt socialt samvær
i telt eller pavillon – mens aftensolen går ned.
Egne telte/pavilloner kan opstilles fra kl. 10-16.00
Holddannelse:
> Løbehold: Stafetløb, hvor 5 personer løber 5 km hver.
> Ganghold: Walk, hvor 5 personer sammen går 5 km.

TELTLEJE - nemt og praktisk
I kan leje en teltsektion på 6x3 m
med bord + bænke med 8-10 siddepladser
– opstillet og nedtaget – nemt for jer ......... Pris:
Max 125 telte – udlejes efter først til mølle-princippet.

1.050 kr.

Bestilling af teltsektion og betaling samtidig
med holdtilmelding og betaling:
http://www.herninglober.dk/fuglsangsoe-stafetten/tilmelding/
(Sportstiming)
Firmanavn/logo kan opsættes på dagen (evt. med klæbepuder
eller gaffatape – pakketape forbudt).
(Lejer hæfter for evt. skader, herunder brug af pakketape.
Læs lejebetingelser på www.herstarterfesten.nu / leje- og
leveringsbetingelser – “specielt for leje af telte”.)
Promotion og markedsføring samt udstilling og uddeling af
vareprøver er ikke tilladt.
Sponsoraftaler laves forud med arrangøren.

Praktisk info
Start og mål: Ved Torvet på Fuglsangallé.
18.00: Start LØBEHOLD.
18.15, 18.20, 18.25: Start GANGHOLD.
Startgebyr: 1 hold inkl. madkurv 650 kr.
Tilmelding:
Kun online tilmelding:
herninglober.dk/fuglsangsoe-stafetten/tilmelding/
(Sportstiming)
Tilmeldingen lukker 8. maj kl 19.00.

TILMELDING og betaling senest 8. maj

Yderligere info
Yderligere info om arrangementet, telte, ruter, p-pladser
etc. kommer på hjemmesiden www.herninglober.dk/
fuglsangsoe-stafetten 8-14 dage før dagen.

Madkurven indeholder: Brød, pålæg, drikkevarer,
frugt, sødt, drikkebægre, tallerkner og bestik.

For yderligere oplysninger

Udlevering af madkurv: For GANGhold er det
holdkaptajnen og for LØBEhold er det Løber 1, som
får madkurven mod at aflevere sit startnummer.

HGF Atletik & Motion

Diplom: Udskrives fra www.herninglober.dk
Tidtagning: Kun løbehold – samlet holdtid
og individuelle tider.
Startnumre: Udleveres i HGF's Klubhus på Herning
Atletikstadion - med indgang fra Nørholmvej
- FREDAG 7. JUNI kl. 11-15 og PÅ DAGEN
KL. 12-17 i INFOteltet ved START/MÅL på
TORVET / Fuglsang Allé ved søens vestre bred.
KOM I GOD TID.
Løb: Forreste cifre er holdets nummer.
Sidste ciffer er løberens nummer.
Gang: Ganghold modtager kun ét nr.
Bæres af holdkaptajnen.
Rutekort findes på: www.herninglober.dk
Resultatliste: Offentliggøres senest 14. juni på
www.herninglober.dk

Inge Thomassen: 21 43 38 15
Niels Thomassen: 40 38 07 94
ingeniels@mail.tele.dk

www.herninglober.dk
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