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Fertin-stafetten 
5 x 4 km stafetløb og 5 km walk

Løb og walk  
på Vejle Atletik Stadion og i Nørreskoven

Fertin-stafetten er flyttet til nye omgivelser i Nørreskoven. Sam-
mensæt dit hold bestående af 5 arbejdskollegaer, familien, ven-
ner, naboen, klassen og deltag som herre-, dame- eller mixhold.  I 
kan også deltage som walk-hold, hvor holdets  fem deltagere går 
samlet på en 5 km rute.

Som nyheder i år bliver der en børnestafet og 4x100 m opvis-
ningsstafet på stadion.

Efter løbet er der udlevering af madkurv, incl. øl/vand, og så er 
det tid til hygge og socialt samvær på Vejle Atletik Stadion.

Hovedsponsor:

Torsdag den  22. august 2013  kl. 18 på Vejle Atletik Stadion 



Fertin-stafetten
Torsdag den 22. august 2013 kl. 18 på Vejle Atletik Stadion

Løbsrute:  4 km distance på Vejle Atletik Stadion og i Nørreskoven. Start og mål på Vejle  
Atletik Stadion.

Tilmelding:   Online på www.vejlelober.dk eller hos SPORT 24, Torvegade i Vejle, senest den 16. 
august. Ved onlinetilmelding pålægges et gebyr på 15,00 kr. per hold.

 Holdtilmelding (mere end 5 hold): Kontakt klubbens sekretær (ks@vejle-if.dk).

Startgebyr:  475,00 kr. per hold.
 
Tidtagning:  Sportstiming. Der gives tid for hvert skift samt sluttid.

Program på løbsdagen:  Kl. 16.30-17.45 Udlevering af depeche og startnumre
 Kl. 18.00 start 5 km walk (holdene går samlet)
 Kl. 18.10 start stafetholdene
 Kl. 18.30 børnestafet
 Kl. 18.30 4x100 opvisningsstafet
 Kl. 18.30-20.00 Udlevering af madkurv

Præmier:  Der udloddes tre gavekort per klasse.

Omklædning:  Vejle Atletik Stadion. Lokale bedes klæde om hjemmefra.

Parkering:  Nørremarkscentret og området omkring Vejle Atletik Stadion.

Resultatliste:   Se www.vejlelober.dk

Diplom:  Udskrives fra www.sportstiming.dk

Teltplads:   I er velkomne til at stille telt/pavillon op på banen på Vejle Atletik Stadion. I kan også leje 
plads i telt inkl. borde og stole for 500,- kr.  per hold.  
Bestil teltplads på www.vejlelober.dk eller kontakt klubbens sekretær på e-mail (ks@vejle-if.dk)

Fertin Pharma A/S
Fertin Pharma er verdensledende inden 
for udvikling og produktion af medicinsk 
tyggegummi og arbejder sammen med nogle 
af verdens største lægemiddelproducenter. 
Virksomhedens speciale er tyggegummi-
baserede produkter med en kontrolleret afgivelse 
af medicin.
Fertin Pharma’s mest kendte produkter er 
Nicotinell®- og NiQuitinCO® tyggegummi, som 
produceres for henholdsvis 
Novartis og GlaxoSmithKline.


