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Ruten markeres med pile samt kilometerskilte.
Vi kan tilbyde fælles opvarming og
vand/væske på ruten. Der vil være
mulighed for omklædning og bad.
Efter løbet vil der være vand, energidrik, frugt og varm suppe m. brød.
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Carsten Kjær. . . . . . tlf. 60 37 58 00
Poul Kildegaard. . . . tlf. 29 36 43 25
Jan Linneberg. . . . . tlf. 22 15 58 04
Erik Jensen . . . . . . . tlf. 20 95 86 49
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Her kan du se fortrænings tidspunkter, deltagerliste.
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Hjortshøj Løberne gentager succesen
med en ½ marathon og et 7 km løb.
Ruten er den samme, dog løbes ruten
3 gange på ½ marathon.

Hjortshøj Løbe
rne gentager su
cce
og et 7 km løb
. Ruten er den
samm
på ½ marathon
. Ruten marker
es m
Vi kan tilbyde
fællesopvarmin
g og
Mulighed for o
mklædning og
bad.
Efter løbet vil
der være vand,
energ
varm
Resultater
offentliggøres
hjemmesuppe m. brøpå
d,

Man deltager på
eget ansvar og ef
ter gældende fæ
rdselsregler

HUSK F
og lørdag

Man deltager p

Fællestræning onsdag kl.17 og lørdag kl.11 med mødested ved stationen

