
Vi tilbyder et bredt udvalg af lækre juleanretninger. 
Alle anretninger kan fås som platte mod et tillæg på kr. 5,- pr. kuvert.  
Der skal bestilles minimum 10 kuverter pr. anretning eller platte.  
Vi skal have Deres bestilling senest 6 dage før afhentning.

Julefrokost

 LUKSUS JULEANRETNING
Marinerede sild med løgringe og karrysalat · Stegte sild 
med kapers · Røget laks med æggestand · Fiskefilet med 
remoulade · Baconpostej med stegt bacon og champig- 
non · Ribbenssteg med rødkål · Glaseret skinke med 
grønlangkål · Mørbradbøf a la creme · Fransk brie ·  
Ris a la mande · Brød og smør. 

Kr. 134,-

Blodpølse med kanel og sirup Kr. 15,-
Sylte med rødbeder og sennep Kr. 15,-
Æbleflæsk med løg og bacon Kr. 15,-
Stegt medister med rødkål Kr. 15,-
Frikadelle med kartoffelsalat Kr. 15,-
Baconpostej med stegt bacon og champignon Kr. 15,-
Kålpølse med sennep og rødbeder Kr. 15,-
Spinattærte med røget laks Kr. 20,-
1/4 and med rødkålssalat Kr. 35,-
Brunede kartofler Kr. 5,-
Danablue med vindruer Kr. 15,-
Frugtsalat Kr. 15,-

 FØLGENDE RETTER KAN KUN BESTILLES SOM  
TILLÆG TIL EN AF DE TRE JULEANRETNINGER

STOR JULEANRETNING 
Marinerede sild med løgringe og karrysalat ·  
Fiskefilet med remoulade · Baconpostej med  
stegt bacon og champignon · Ribbenssteg med  
rødkål · Glaseret skinke med grønlangkål ·  
Fransk brie · Ris a la mande · Brød og smør.

Kr. 94,-

JULEANRETNING 
Marinerede sild med løgringe og karrysalat · Fiskefilet  
med remoulade · Ribbenssteg med rødkål · Glaseret skinke 
med grønlangkål · Ris a la mande · Brød og smør.

Kr. 74,-

+

Kvindeløb Vejle 2013

Hovedsponsorer: 

Femilet er i dag en af Danmarks førende undertøjsforhandlere med et stort udvalg af lingeri,  
badetøj og nattøj. Hos Femilet sætter vi service og professionel rådgivning i højsædet og vil gøre 
det bedste for at du får det helt rigtige fit inderst inde. Besøg os på Torvegade 11D, Vejle. 

Frøs Herreds Sparekasse er kåret som Europas bedste arbejdsplads 2011. Bag titlen ligger et enkelt princip med  
afgørende betydning for vores måde at drive sparekassen på; nemlig at glade medarbejdere giver glade kunder. Så 
vil du have personlig rådgivning og overblik over din økonomi så kom ind i Frøs i Marys eller find os på www.froes.dk

Løbssponsorer: 

FRØS

29. august kl. 19.00

Vejle IF inviterer til Femiliet + Frøs Kvindeløb i den skønne 
Nørreskov i Vejle. Løbet er for alle kvinder, der kan løbe eller 
jogge/gå distancen på ca. 5,5 km

Fantastisk forplejning og masser af lodtrækningspræmier.



Løbsinfo
•	 	Start	og	mål	ved	Vejle	Atletik	Stadion,	 

Helligkildevej 2, 7100 Vejle

•	 	Distance	ca.	5,5	km	på	en	flot	løbsrute	i	og	 
omkring Nørreskoven. 

•	 Omklædning	og	bad	på	Vejle	Atletik	Stadion
•	 Værdiopbevaring	ved	Frøs	ved	start/mål

•	 	Parkering	omkring	Vejle	Atletik	Stadion	og	ved	 
Nørremarkscenteret på Moldevej

•	 	Forplejning:	Vand	samt	lækker	bolle	og	frugt-	 
og grøntboks

•	 	Efter	løbet	er	der	mange	fine	lodtræknings- 
præmier udtrukket på startnummeret

•	 Tidtagning	sker	ved	chip	fra	Sportstiming

•	 	Der	er	præmier	til	de	tre	hurtigste	kvinder,	og	til	
de tre hurtigste piger født i 1999 eller senere

•	 Præmieoverrækkelse	ca.	kl.	20.00

•	 Diplom	udskrives	på	www.vejlelober.dk

•	 Resultatliste	på	www.vejlelober.dk

DAtO:
tirsdag 19. juni kl. 19.00.

StARt OG måL: 
Det grønne område ved 
Rødkilde Gymnasium på 
Rødkildevej.

DIStANce: 
Der løbes en rute på ca. 5,6 km 
langs Vejle fjord og i Nørreskoven.

OmkLæDNING OG BAD: 
Langelinie skole – få hundrede 
meter fra Rødkilde Gymnasium. 

PARkeRING: 
Ved Rødkilde Gymnasium og i 
havneområdet. 

FORPLejNING: 
efter løbet udskænkes energidrik 
fra Intersport/Hc-sport og frugt  
fra FØteX.

PRæmIeR: 
Flotte præmier til de 3 hurtigste.                  
Desuden præmie til hurtigste pige 
under 14 år.

LODtRækNINGSPRæmIeR: 
mange lodtrækningspræmier  
udtrukket på startnummeret. 
Bl.a en tandblegning fra tandlæg-
erne Borgvold – værdi kr. 2500,-.
 

PRæmIeOVeRRækkeLSe: 
ca. kl. 20.00.

DIPLOm: 
Udskrives på www.vejlelober.dk.

ReSULtAtLISte: 
Ses på www.vejlelober.dk.

StARtGeByR: 
kr. 60,00 
– Piger under 14 år kr. 40,00.

tILmeLDING: 
Senest d. 7. juni på giro 
16604178 (korttype +01 med 
oplysning om navn, adresse, 
alder) eller pr. check til Anders 
Sækmose, Gl. Landevej 72, 
Lindved, 7100 Vejle. 

Du kan også tilmelde dig hos 
Intersport/Hc-sport i 
torvegade, Vejle.
 
eFteRtILmeLDING: 
efter d. 7. juni og på løbsdagen 
kl. 17.30 -18.45 + kr. 20,00.

FORHåNDStILmeLDte: 
Startnumre udleveres ved 
startstedet kl. 17.30 -18.45.

Løbsinfo:

LØBet:

ReSULtAteR OG PRæmIeR:

tILmeLDING:
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Kvindeløb

Tilmelding

Tilmelding åbner 1. maj 2013

Online	via	www.vejlelober.dk,	senest	19.	august	
Holdtilmelding (ved 10+ deltagere) 
kontakt	ks@vejle-if.dk

Tilmelding kan også ske hos: 
Femilet, Torvegade i Vejle ind til 19. august

Startgebyr	til	og	med	19.	august	90,-
Piger	født	1999	eller	senere	50,-

Eftertilmelding på løbsdagen ved startstedet fra 
kl.	17.30	–	18.30	koster	20,-	ekstra

Startnumre til forhåndstilmeldte udleveres ved 
startstedet på løbsdagen fra kl. 17.30 – 18.45

Max 800 deltagere

Yderligere info

www.vejlelober.dk  
Løbsleder	Kirsten	Kofoed	2547	4686,	ml.	kl.	19	-	21

Klubsponsorer:

Start og mål
ved Vejle

Atletik Stadion

+ FRØS


