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WALK

Vi følger op på succesen fra
sidste år, hvor rigtig mange
deltog i vores hyggelige Walk
Efter ønske fra mange af sidste års deltagere, bliver
der også tidstagning på Walk i år.
MEN....det er selvfølgelig stadig tilladt, at gå turen
stille og roligt. Walk-ruten fører dig rundt til mange
flotte steder i skoven. Stop op og nyd naturen
sammen med en god ven, din familie, eller måske en
kollega. Nyd rådyrerne i indhegningen og musikken
ved depotet i skoven.
Tag et tæppe med og bliv på stævnepladsen efter
Walk. Her kan du følge alle de andre motionister,
som fortsætter ude på ruten i løbet af aftenen.
Der er en stor ristet grillpølse, samt en øl eller
sodavand til alle deltagere på vores Walk.
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I 2017 var det Fredericia Gymnasium, som stillede med flest hold
til stafetten. Hvem bliver det i år?
Tilmeld dig stafetten - der er
gode præmier på spil til den
hurtigste trio. Derudover får alle
deltagere en stor ristet grillpølse
samt en øl eller sodavand.
Følg med på Hannerupløbets
Facebook side, hvor lokale
virksomheder udfordrer hinanden
til en dyst i skoven

På pladsen er der masser af
plads og mulighed for at opstille
sit eget telt. Kontakt Hannerupløbet hvis vi skal henvise dig til
en teltleverandør.

NYT I 2018

Trail er tidens hotteste trend indenfor løb, og
Hannerupløbet er selvfølgelig med på denne bølge
Hannerupløbets TRAIL er en temmelig kuperet rute på 7 km – helt unik og udenfor det
normale sti system.
Trail er første start, så du har skoven “helt for dig selv”. Med
rutemarkeringerne finder du rundt i skovens yderste kroge.
Der er selvfølgelig elektronisk tidstagning, så du kan
sammenligne din sluttid med de andre løbere.
Har du prøvet trail før?
Hvis ikke - så er dette en perfekt mulighed i fantastiske omgivelser!

Hvem er
Hannerupskovens
hurtigste
trail-løber?

DISTANCERNE
Du kan tilmelde dig følgende distancer:
Løb................................................. 21,1 km
Løb.................................................... 10 km
Løb...................................................... 5 km
Stafet-løb....................................... 3 x 5 km
Walk.................................................. 6,5 km
Trail...................................................... 7 km
Børne- og handicapløb....................... 1 km
Tilmelding til børne- og handicapløb
er ikke nødvendig.
RUTERNE
Den lettere kuperede rundstrækning
gennemløbes op til 4 gange. Underlaget
på rundstrækningen er dels asfalt og dels
fast skovvej. Ruten er naturligvis DAF
opmålt. Løbet er beskrevet i Danmarks
Officielle Løbskalender for 2018 – se mere
på www.motiondanmark.dk under fanen
løbskalender.
TILMELDING OG PRISER
Du kan tilmelde dig på
www.hanneruplobet.dk
Trail / 5 og 10 km, ............................ 125 kr.
21,1 km............................................. 150 kr.
3 x 5 km stafet.................................. 325 kr.
Walk.................................................. 100 kr.
Unge 7-15 år og studerende med gyldigt
studiekort
Trail / 5, 10 og 21,1 km / walk............ 65 kr.
Stafet................................................ 200 kr.
Børne- og handicapløb.........................U/B

STARTTIDER
Walk 6,5 km ..................................Kl. 17:30
Børneløb .......................................Kl. 17:40
Handicapløb..................................Kl. 17:50
Trail................................................Kl. 18:10
Halvmarathon................................Kl. 18:15
3 x 5 km stafet / 10 km..................Kl. 18:30
5 km ..............................................Kl. 18:45
FORPLEJNING
Alle betalende deltagere kan efter løbet gå
til forplejningsteltet hvor du vil modtage en
stor ristet grillpølse samt en øl eller vand.
Alle øvrige fremmødte kan tilkøbe denne
del. Der vil på ruten være to væskedepoter,
samt frugt til løberne i målområdet.
STÆVNEPLADSEN
Vi anvender engangschip, professionel
speakning samt on-line tidsregistrering
(Sportstiming) der naturligvis vises på
STORSKÆRM. Der mulighed for at sætte
eget telt op uden beregning, men du skal
lige sende os en ansøgning om det.
Hold dig opdateret via hjemmesiden
www.hannerupløbet.dk
Hjemmesiden opdateres løbende. Hvis
du har spørgsmål er du velkommen til
at kontakte løbsleder Steen Heltzen på
loebslederhannerup@gmail.com.

HUSK! Hannerupløbet har fået ny dato.
Vi ses tirsdag den 5. juni!

