Rasma, Nørregade 16

HTH HOLSTEBRO LØBET
ONSDAG D. 24. MA J 2017

Tilmelding og betaling (betaling ved tilmelding):
Holstebro Motion:
Indbetalingskort:
Home banking:
Onlinetilmelding:

Emil Reesens Vej 116, 7500 Holstebro, tlf. 23969852
+73< +0085323725 (husk navn)
Reg. nr. 7600, Konto nr. 1360395 (husk navn)
www.hth-holstebrolobet.dk

Navn:			
Alder:						Mand:		Kvinde:
Adresse:		

Firma/klub:
50 km

16 km

4,5 km

8,8 km

Arrangør: Holstebro Motion

til HTH Holstebro
(Udtrækkes blandt deltagerne*)
Gavekortet gælder
HTH-producerede varer.
*Forudsætter, at man har gennemført sin rute,
og at man ikke er ansat i HTH

Postnr.:					By:

Distance:

Deltag i
arrangementet og vind et
gavekort på kr. 25.000,-

4,5 km m.hund

4,5 km vandring

HOLSTEBRO MOTION

Hovedsponsor:
HTH Holstebro

HTH HOLSTEBRO LØBET finder sted
Onsdag d. 24. maj 2017 fra Rådhuspladsen, Kirkestræde 11, Holstebro
Der er seks forskellige muligheder for at deltage i løbet:
Gruppe 1:
		
		
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:
Gruppe 6:

50 km cykelløb
(Til dette løb skal der bruges cykelhjelm og tri-styr er forbudt.
Løbet er ikke for A-, B-, C-, D- og juniorryttere – følgebiler ikke tilladt)
16 km cykelløb (kan ikke vindes på rytter-/crosscykel)
4,5 km løb
8,8 km løb
4,5 km løb m/hund (skal føres i snor)
4,5 km vandring

Praktiske oplysninger:
Dato og tid:		
Start og mål:		
Tilmelding:		
Eftertilmelding: 		
Startgebyr:		
			
Holdtilmelding:		
Opmærkning:		
Startnumre:		
Præmier:			
Forhåndstilmeldte:		
Opvarmning løb:		
Lodtrækningspræmier:
Diplom:			
Resultatliste:		
Yderligere oplysninger:
			
Hjemmeside:		

Onsdag d. 24. maj 2017 kl. 18.00.
Rådhuspladsen, Kirkestræde 11.
www.hth-holstebrolobet.dk (Senest d. 21. maj)
På dagen + 10 kr. Dog ikke børn.
Under 15 år: Pris 30 kr. Over 15 år: Pris 40 kr.
(incl. 2 pølser, brød og 1 vand).
Ved holdtilmelding på min. 20 deltager gives der 15% rabat
Sorte skilte og hvide pile på vejen.
Udleveres på løbsdagen fra kl. 16.30.
Til de 3 første M/K i hver gruppe.
Vi udtrækker 20 kødpakker blandt de forhåndstilmeldte.
Lone Culmsee
Udtrækkes på startnumre.
Udleveres på dagen eller www.hth-holstebrolobet.dk
www.hth-holstebrolobet.dk
Jens Chr. Strøm, Emil Reesens Vej 116, 7500 Holsbebro
Tlf. 23969852 / mail: jcs@hth-holstebrolobet.dk
www.hth-holstebrolobet.dk

Gruppe 1 – 50 km cykelløb
Gruppe 1 med start kl.18.00 er for motionister på ryttercykler, som cykler en rute på 50 km. Feltet
starter fra Rådhuspladsen og cykler samlet ud af byen, hvor løbet vil blive givet frit, når feltet er samlet
på Hestbjergvej kl. 18.15. Ruten er over Vind, Ørnhøj, Trehøje og Sørvad. Målet er på Sørvadvej nr.
1. Ruten er opmærket med sorte pile.

Gruppe 2 – 16 km cykelløb
Gruppe 2 med start kl. 18.30 er for motionister, som cykler en rute på 16 km. Feltet starter fra Rådhuspladsen og cykler samlet ud af byen, hvor feltet vil blive givet frit, når det er samlet på Borregårdsvej.
Der er mål ved Kumo bygningen. Ruten er opmærket med sorte pile.

Gruppe 3 - 4,5 km løb
Gruppe 3 med start kl. 19.00. Feltet starter fra Rådhuspladsen og fortsætter ud af Sortestien, hvor
man krydser Storeåen i Vængerne, ruten fortsætter langs Storeåen ind til den nye bro, krydser
Storeåen, og så tilbage til start. Ruten er opmærket med sorte pile.

Gruppe 4 - 8,8 km løb
Gruppe 4 med start kl. 19.10. Feltet starter fra Rådhuspladsen og fortsætter ud af Sortestien, hvor
man krydser Storeåen i Vængerne, ruten fortsætter derefter ud i Nibsbjerg plantager og tilbage til
Storeåen som følges tilbage til den nye bro hvor Storeåen krydses, og så tilbage til start. Ruten er
opmærket med sorte pile.

Gruppe 5 - 4,5 km løb m/hund
Gruppe 5 med start kl. 19.15 (hund skal føres i snor). Se info omkring rute under gruppe 3.

Gruppe 6 - 4,5 km vandring
Gruppe 6 med start kl. 19.10. Se info omkring rute under gruppe 3.
Se kort over ruterne på www.hth-holstebrolobet.dk

