
 

 

For 29. gang byder Taulov Motion velkommen til 

Den Jyske Forårsklassiker, der igen løber den nye sæson 

i gang. 
 

Løbet afvikles som altid d. 3. søndag i marts, denne gang d. 19. marts 2017 fra Taulov Skole. 

 

I år er der igen tre distancer at vælge imellem: 

½ maraton, en 10 km rute samt en 5,3 km rute. Alle ruter starter kl. 11.00. 

(½ Maraton og 10 ruten er DAF opmålt.) 

 

Den Jyske Forårsklassiker har igennem årene budt på alt slags vejr, og det giver en god fælles 

oplevelse og tilfredsstillelse at gennemføre. 

Efter løbet byder vi på lidt at spise og fælleshygge sammen med de øvrige løbere.  

 

Onlinetilmelding kan ske på vores hjemmeside www.taulovmotion.dk frem til og med den 1. marts 

kl. 24. hvorefter der tillægges et efteranmeldelsesgebyr. 

 

Onlinetilmeldingen er åben frem til ½ time før løbsstart. 

 

Alle forhåndstilmeldte inden 1. marts, deltager i lodtrækningen om mange flotte præmier, ikke 

mindst hovedpræmien blandt ½ maratondeltagerne; 

Et rejsegavekort fra Marathon Travel Club til en værdi af 2500 kr. der trækkes umiddelbart efter 

løbet. 

 

Pris for deltagelse er: 

½ maraton, 150 kr. (175 kr. /eftertilmelding) 

10 km, 100 kr. (125 kr. /eftertilmelding) 

5,3 km, 50 kr. (60 kr. /eftertilmelding) 

 

(alle tilmeldingsbeløb, er inklusive betalingsgebyr. Der opkræves derfor ikke gebyr ved betaling via 

nettet.) 

 

Har du spørgsmål så kontakt løbsansvarlig Torben Molme på tlf.: 26 217 617 eller send en mail til 

foraarsklassiker@taulovmotion.dk 

http://www.taulovmotion.dk/
mailto:foraarsklassiker@taulovmotion.dk


Forårsklassikeren i Taulov er nu blandt de bedste løb i 
Danmark 
 
Forårsklassikeren er certificeret af Dansk Atletik Forbund og DGI og har fået 
en plads i Danmarks Officielle Løbskalender 
 
Løb er en særdeles populær sport i Danmark. Omkring hver tredje voksne dan-
sker løber jævnligt, og der bliver afholdt mere end 1.300 motionsløb i Danmark 
hvert år. Løberne har dermed mange løb at vælge i mellem. Der er stor variation 
i oplevelsen og kvaliteten ved løbene. Men hvad adskiller de forskellige løb – og 
hvilke løb skal løberne vælge?  
 
En løbscertificering af Dansk Atletik Forbund og DGI og en plads i Danmarks Offi-
cielle Løbskalender sker kun for de bedste løbsarrangører, og certificeringen 
giver løberne garanti for et velorganiseret løb og en god løbsoplevelse. Hvis 
løberne vælger et certificeret løb, så ved de at arrangørerne har styr på det. 
 

Hvad betyder det, at et løb er certificeret? 
Certificeringen er bygget op omkring en række forskellige kriterier til arrangørerne og løbet. Løbene kan få et 
bronze-, sølv- eller guldcertifikat afhængig af hvor mange kriterier det opfylder. Det er kriterier, som sikrer, at 
der til løbet er et højt niveau af kvalitet, service og sikkerhed. Konkret sikrer det f.eks. velfungerende ruter, 
førstehjælpsposter med hjertestartere og et passende antal toiletter. 
 
Læs mere om certificeringen og kriterierne her. 
 
Arrangørerne er særdeles tilfredse med det erhvervede kvalitetsstempel, der stiller dem stærkere på løbsmar-
kedet. 
 
”Vi er stolte over certifikatet, for det fortæller jo løberne, at vores løb lever op til en række service- og sikker-
hedsmæssige krav. Kalenderen giver os arrangører et kvalitetsstempel, og certificeringen er en slags anerken-
delse for vores indsats med at gøre løbet så godt som muligt. Kalenderen hjælper i sidste ende os arrangører til 
at afholde endnu bedre løb, ” fortæller Torben Molme fra Taulov Motion. 
 
Det er Dansk Atletik Forbunds og DGI’s fælles motionsløbssatsning, Bevæg dig for livet – Løb, der står bag 
Danmarks Officielle Løbskalender. Se kalenderen med de bedste løb i Danmark her. 
 
Kontakt: 
Arrangører af løbet: Taulov Motion / Torben Molme tlf.: 26 217 617 
Danmarks Officielle Løbskalender: Henriette Leth Nielsen / tlf.: 20 15 22 20 
 

 

http://motiondanmark.dk/loebscertificeringen/
http://motiondanmark.dk/loebskalender.aspx?month=3&year=2017

