
 
   

 

                                

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

5,5 Km løb 

 
21,1 Km løb 

11 Km løb 

 

  Brørup Løbeklub 

 

Arrangører 

 
 

Løbet i Brørup 

Løbet 
 

& 

 

Motionsløb og Gåtur 

 for hele familien … 

6 september 2020 

Gå rute 4,4 Km 

 
        1 Km (børneløb            med medalje) 

en søndags gåtur afsluttende med kage og kaffe … 
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Løbsdato:  Søndag den 6. september 2020 kl. 10:00 
 

Sted: Aquagain – Vælding Bjergvej 4 – Brørup  
 

Starttider:  10:00  21,1 Km (der løbes 1 omg. på 4,4km + 3 omg på 5,5 km) 

 10:15  1 Km børneløb (0-9 år – uden tidstagning – gratis!) 

 11:00 11 Km (der løbes 2 omgange) 

 11:05 5,5 Km (der løbes 1 omgang) 

 11:05 4,4 Km gå rute (uden tidstagning) 

Præmier: Medalje til alle deltagere på løberuter 

 Præmie til de 3 første i alle klasser på 5,5 og 11 km og 21,1 km 

 Lodtrækningspræmier (trækkes på udleverede startnumre, dog ikke børneløb) 

 Løbevogne er velkomne, men kun løberen registreres. 
  

Klasser: Herre og Damer 0-15 år, 16-49 år, 50-59 år samt 60 år+ 

 OBS: Halvmaraton distancen er ikke klasseopdelt. 
  

Pris: Børneløb (0-9 år) : Gratis      Gå rute : 30,- 

 5,5 Km : 60,-   11 Km : 80,-   21,1 Km : 100,-  (+ gebyr) 

 Børn 0-15 år : 40,-    (+ gebyr) 
  

Tilmelding: 5,5 - 11 og 21,1 Km: my.raceresult.com/153926 

 OBS: Ved tilmelding efter fredag den 4/9 2020 tillægges gebyr på 25,- 
  

 Børneløb og gå rute : broerup-loebeklub.dk/ 
      

Eftertilmelding: Ja - på dagen – kom i god tid (for 5,5 – 11 og 21,1 km +25,- gebyr) 
  

Efter løbet: Vand, frugt samt Kage – kaffe – te – saftevand (gratis) 
 Øl, Sodavand og Pølser kan købes 
 Præmieoverrækkelse klokken ca. 12:15 
  

Bad/Omklædning: Ja (dog kun i begrænset omfang) 
  

Arrangør: Brørup Løbeklub og De Blå Spejdere i Brørup 
  

Kontakt: Jan Aalling – telefon 28453107 
  

Spejderne: Laver snobrød – hygge med børn efter løbet 
  

Startnumre: Udleveres ved startområde  
  

Ruten: Let kuperet smuk rute – underlag: asfalt  børneløb: græs 
 Ruter er ikke DAF opmålt. Se ruter på broerup-loebeklub.dk/ 

Resultater/Diplom: 5,5 - 11 og 21,1 Km: my.raceresult.com/153926 

Gårute og Børneløb: Diplom kan printes på broerup-loebeklub.dk/ 

Læs mere: broerup-loebeklub.dk/  

https://my.raceresult.com/153926/registration?lang=dk
http://broerup-loebeklub.dk/tilmelding-aquagain-loebet-2020
http://broerup-loebeklub.dk/
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https://my.raceresult.com/153926/results?lang=dk
http://broerup-loebeklub.dk/diplom-aquagain-loebet-2020/
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Ruter 

 

 

 

 

  
4,4 Km gå-rute 
1 omgang rød rute 

21,1 km 
Lille sløjfe ved start 

1 omgang på rød rute  

3 omgange på blå rute 

 

Samlet længde 21,1km  
(landmåler opmålt) 

 

5,5 Km rute 
1 omgang blå rute 

11 Km rute 
2 omgange blå rute 

 Gratis børne løb (-: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(med medalje til alle børn) 
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Pedersen 
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Stænger A/S 

@flowersbyMette 

Brørup 

Vores 

Sponsorer 

 


