Vore sponsorer:

Torsdag den 30. maj i Kr. Himmelfartsferien
2,3 km børneløb - 5 km løb - 10 km løb
½ maraton
Massage til ømme ben:

Sponsor for Galten Løberne:

5 km walk - 10 km walk

Vær en del af festen, når løberne indtager Galten by, og i hæsblæsende tempo
jagter podiepladserne, den personlige rekord eller den store tilfredsstillelse
ved at gennemføre et motionsløb.
Børneløbet går ad trafiksikker og nem rute omkring Sømosen.
5 og 10 km ruterne er forholdsvis flade, - gode for både begyndere og øvede.
½ maraton ruten er en rigtig naturskøn udfordrende rute.

PRAKTISK INFORMATION


Tidtagning sker via chip i startnummeret



Færdselsloven skal overholdes og al færdsel sker på eget ansvar



Max tid for ½ maraton er 3 timer



På pladsen findes boder med forfriskninger og andre fornøjelser fra Galten Byfest

PRAKTISK INFORMATION
TIDSPLAN
Kl. 11:00

Pladsen åbnes for eftertilmelding, udlevering af startnumre m.v.

Kl. 12:30

Velkomst

Kl. 12:45

Fælles opvarmning

Kl. 13:00

Børneløb—voksne må gerne følge med

Kl. 13:25

Fælles opvarmning

Kl. 13:30

Start ½ maraton og 10 km walk

Kl. 13:45

Præmieoverrækkelse på børneløb

Kl. 14:00

Start på 5 og 10 km ruter—inkl. 5 km walk (starter bagerst i feltet)

Kl. 15:30

Præmieoverrækkelse på alle distancer

PRÆMIER
LINK TIL RUTERNE OG YDERLIGERE INFORMATION FINDES HER
http://www.galtenlobet.dk/



Børn til og med 12 år, der gennemfører børneløbet får medalje



Der er gave til vinderne på alle løberuter



Spurt og performance præmier tildeles blandt alle walkers og løbere

STARTNUMRE OG EFTERTILMELDING
Tilmelding og info:

www.galtenlobet.dk

Spørgsmål kan rettes til:

ole@jaol.dk

Pris indtil 30/4

Pris efter 1/5

Børneløb (til og med 12 år)

Kr. 60

Kr. 75

5 og 10 km løb

Kr. 110

Kr. 125

½ maraton

Kr. 160

Kr. 175

5 og 10 km walk

Kr. 60

Kr. 75

Online tilmelding mulig frem til en uge før løbet. Tilmelding på pladsen indtil en
time før start. Lækker goodie-bag til alle løberne.

