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VEJLE ÅDAL ½ MARATHON
10 km & 5 km

Søndag den 21. oktober 2012
Løbes på helt flad rute
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5 km
10 km
½ marathon

Søndag den 21. oktober 2012 kl. 14.00
Max deltagerantal:  Løbet har nået sin max. grænse med deltagere og derfor er der begrænsning på 

deltagerantallet. Følg løbende med på vor hjemmeside.

Start & Mål: DGI-Huset på Vestre Engvej
 ½ marathon kl. 14.00 - 10 km kl. 14.15 - 5 km kl. 14.25

Ruterne:  ½ maraton og 5 km er fl ade, hurtige Ud-hjem-ruter. Alle ruter opmålt og godkendt af D.A.F. 
Se beskrivelse af ny rute for 10 km andensteds

Startgebyr: Indtil 3/10 ½ marathon kr. 175,00
 Inkl. funktionel Vejle Ådal ½ maraton løbe Tshirt
 10 km + 5 km  kr. 80,00

 Fra 4/10 til 21/10 ½ marathon kr. 200,00
 Inkl. funktionel Vejle Ådal ½ maraton løbe Tshirt så længe lager haves
  10 km + 5 km kr. 100,00
 Børn født 1998 el. senere 10 km og 5 km kr. 60,00 

Tilmelding:  Online indtil 11/10 på www.vejlelober.dk. Ved online tilmelding tillægges et adm. gebyr på 
kr. 12.00. 

  Det er også muligt at tilmelde sig hos Sport24, Torvegade indtil 15. oktober.

Information: DGI-Huset, Indgang vest. Her fi ndes også værdiopbevaring.

Tidtagning: Engangs Chip fra Sports Timing

Startnumre: Udlevering af startnumre sker fra kl. 11.30. Kom i god tid for at undgå kø.

Eftertilmelding: Fra kl. 11.30-13.00. Evt. rettelser + kr. 20,00.

Holdtilmelding: Hold større end 10 løbere kan tildeles egen tilmeldingskode. Ingen adm. gebyr.
 kontakt: ks@vejle-if.dk

Omklædning: Omklædning og bad i DGI-Huset. 

Forplejning: Vand og væske efter gældende regler (5,10 og 16 km)
 Varm bouillon, fl utes, frugt, müslibar, kage og kaffe/te/varm chokolade efter løbet.

Præmier: ½ Marathon Nr. 1. M/K 2.500,- kr. + gavekort til Park Inn (værdi 1.500,- kr.)
  Nr. 2. M/K Adidas løbesko værdi 1.000,- kr. (Gavekort Sport24)
  Nr. 3. M/K Craft
   + lodtrækningspræmier   
 Præmie ved løbsrekord 5.000,- kr. Se kriterier på www.vejlelober.dk

 10 km & 5 km  Præmier til de 3 første M/K + lodtrækningspræmier. 
Desuden placeringspræmier til de hurtigste drenge og piger.

Bordreservation:  Hold med mere end 10 deltagere kan reservere bord og stole i hal 3 til ”afterrun”. 
Tilmelding på ks@vejle-if.dk

Diplomer: Kan udskrives fra www.vejlelober.dk

Resultatliste: Offentliggøres på www.vejlelober.dk

Oplysninger: vejleaadalmarathon@gmail.com
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Sponsorpræsentation: 

YIT A/S er en af Danmarks førende teknikentrepre nør-, installations- og servicevirksomheder med lands-
dækkende aktiviteter inden for el, ventilation, køl, VVS, automation, Teknisk Outsourcing, Facilities 
Management og Energi & Miljø.
Vi er i alt ca. 1.200 kollegaer fordelt på to hoved adresser i Fredericia og Skovlunde, samt 16 service centre 
placeret i de større danske byer – og altid tæt på vores kunder.
YIT i Danmark er et datterselskab af den europæiske koncern YIT Corporation, som har aktiviteter i Norden, 
Baltikum og Rusland Samt Tyskland, Østrig, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Rumænien. 
YIT er Finlands største service- og entreprenør virksomhed og Nordens førende virksomhed i branchen med 
over 25.000 medarbejdere og 100 års ekspertise inden for byggeri og tekniske installationer.

Ny rute på 10 km
10 km ruten har i fl ere år været vores ”problem”. Mange deltagere og vendepunkt på Bindeballestien har 
bevirket pladsproblemer, især i kilometerne før og efter vendepunktet.
Vi forsøger med en ny rute, som er en rundstrækning og ikke længere er helt fl ad. Efter ca.5,4 km kommer 
en 5-6 % stigning over 60 meter efterfulgt af 200 m med 1-2 % stigning. Senere falder det på ruten med de 
samme procenter. Ruten er DAF opmålt.

5 km ruten
5 km ruten er helt fl ad og løbes i Vejles vestlige bydel på gode brede veje. Distancen er desværre for kort til, 
at der kan løbes i Vejle Ådal. Ruten er DAF opmålt.

Sport24
Sport24 vil være til stede under hele arrangementet med en stand med mange gode løbe tilbud. De tager 
imod Dankort.

Om Vejle Ådal
På alle årstider byder Vejle Ådal på noget af den smukkeste natur i Danmark. Ådalen er 20 km lang. 
Flotte panoramaudsigter, spor af historiske minder som Ravning Broen og sjældne planter giver en 
perlerække af oplevelser. Nogle ligger ved Bindeballestien, andre kræver man bevæger sig rundt på de små 
og krogede veje i ådalen.
Der fi ndes fl ere foldere med vandreture i Vejle Ådal. Kig ind på visitvejle.dk og” Vejle Ådal-rundtur på hjul.

5 km
10 km
½ marathon
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Guldsponsorer

Sølvsponsorer

Bronzesponsorer

Løbssponsorer

Vejle Ådal

Arrangør:
Vejle Idrætsforening

Sponsorpræsentation:

En sund investering
Nykredit Invest sponserer motionsløb, fordi løb er en sund 
investering. Løb og regelmæssig motion i det hele taget er 
en investering i livet. Motion giver øget velvære og forbedrer 
helbredet for den enkelte – og det gør i sidste ende, at vi er 
mindre syge og lever længere. Set i et større perspektiv giver 
det også gevinster for samfundet. 

Løb handler også om at skabe resultater – om at rykke sig, 
få succes og have det sjovt. Det er alt sammen overordnede 
målsætninger og værdier, som ligger i direkte tråd med de 
mål og værdier, som Nykredit Invest har.

Nykredit Invest er en af Danmarks større investerings
foreninger. Du kan læse mere om Nykredit Invest på  
www.nykreditinvest.dk eller få rådgivning om Nykredit  
Invests produkter i et af Nykredits centre.

Kig ind hos din lokale bank - Nykredit på Enghavevej 20
Uanset om du er privatkunde eller erhvervskunde – eller 
overvejer at blive det – kan du få fordel af de lokalkendte 
og engagerede rådgivere, som sidder hos Nykredit i Vejle. 
De sætter en stor ære i at forstå netop dine behov eller din 
virksomheds situation. Kig ind, og lad os give dig et overblik 
over dine muligheder.

Kelly Schultz consult
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