
DagliBrugsen afholder løbet i samarbejde med KLOMK, Kliplev forårsmarked 
løb, et hyggeligt løb hvor alle kan være med - både garvede løbere, motioni-
ster og på gå ben, til Danmarks billigste chip løb - i forbindelse med Kliplev 
forårsmarked.
 
Både før, under og efter løbet afholder DagliBrugsen udplantningsmarked, og 
Kliplevs erhvervsdrivende har stande, så kom i god tid, der er basis for en god 
handel.

LØB SÅ LANGT DU KAN
Fra 2 - 4 - 6 - 8 og op til 10 - kilometer på en 2 km. rundstrækning i Kliplev by

ALLE ER VELKOMNE 
til at gå eller løbe ruten rundt i Kliplev By - der er musik flere steder på ruten.

Tilmelding kan ske på: www.run2u.dk  
på http://my6.raceresult.com/68649/info?lang=dk
 
Tilmelding kan også ske på Mobile pay 24 81 08 19  
-udfyldes med navn(e) ,fødselsdag/dato

Seneste tilmelding er Onsdag 3. maj kl. 19.00
eller i Dagli Brugsen med betaling ved kassen helt frem til løbsdagen
 
Pris for deltagelse:
Børn under 10 år på løbsdagen:  10 kr.
Voksne:       30 kr.

Efter løbet er der flotte lodtrækningspræmier - se mere herom på bagsiden! 

LØRDAG D. 6. MAJ Kl. 11.00 



  Lad Hotel Koldingfjord danne rammen om 
  et weekendophold i smukke og rolige omgivelser. 
    Lørdag: 
     Indcheckning på værelset fra kl. 15.00 
     Eftermiddagskaffe med hjemmebag fra kl. 15.00-16.30 
     Vinsmagning i vinkælderen - start kl. 17.00 
     Velkomstdrink i restauranten 
     4-retters sæsoninspireret menu 
     Kaffe eller te med lidt sødt 
     Overnatning i dejlige værelser 
    Søndag: 
     Stor indbydende morgenbuffet kl. 07.30 – 10.30 
     Afrejse fra værelset kl. 11.00 
          Værdi kr. 2.590,00 

Efter løbet trækkes der lod om disse flotte præmie ud fra startnummer.
Man skal være tilstede under lodtrækningen for at få sin præmie.
 
Hovedpræmien er:

 

 
Præmien for største hold:
 
Et gavekort til DagliBrugsen på 1000 kr.
 

Voksen lodtrækningspræmier:
 
Kæmpe kurv fra DagliBrugsen til en værdi af 1000 kr.
X-tra Kurv fra DagliBrusen til en værdi af 500 kr.
 
Børne lodtrækningspærmier:
 
Gavekort m. 2 biografbilletter, m. cola og chips
5 kg. løsvægtslik, du selv blander i DagliBrugsen.
 

Historien bag løbet:
 
Det er i 2017 7. gang at DagliBrugsen i tæt samarbejde med KLOMK, afholder motionsløb rundt i Kliplev by. Et løb der i alle årene har været 
på en 2 km. rundstrækning i Kliplevs gader, hvor der kan løbes op til 5 omgange -10 km. i alt. På ruten er der 3 steder med diskotekmusik, 
og hvor målområdet passeres for hver omgang der løbes eller gåes.
 
Løbet er for alle, såvel den garvede løber der kæmper mod tiden, eller motionisten der løber for sjov, for børnefamilien der går rundt, ja alle 
kan være med til et hyggeligt løb.
Der løbes med chip, der registrerer hver omgang, og det er vel nok Danmarks billigste chip-løb !
 
I 2018 slåes Kliplev løbet, der tidligere blev afholdt af KLOMK i oktober, sammen med Kliplev forårsmarkedløb, og her kan der løbes både 
2 km. omgange i Kliplev by, 5 km. - 10 km. og halvmaraton, så allerede nu reserver 1. lørdag i maj i 2018 !
 
Efter løbet kan der købes billige fadøl, vand og ringridderpølser, og der trækkes lod om flotte præmier.


