
 
LØB, GÅ ELLER CYKEL MED LYSERØD LØRDAG den 8/10-22 

Du kan løbe meget langt, knap så langt eller de runder, der passer til form og lyst. 

Du kan trave en tur i skønne Hals – og måske se noget nyt eller opdage en smutvej 

Du kan snuppe en dejlig cykeltur på en distance, der passer dig. 15 eller 25 km. Desuden 

har vi en cykeltur for øvede på racercykel på ca. 50 km.  

Husk cykelhjelm og 1 flaske vand 

Kræftens Bekæmpelse i Hals er klar til at tage imod jer alle lørdag, den 8/10-

2022 ved Hals Søsportscenter, Langerend 26 i Hals. 

Kom til en hyggelig dag med masser af præmier på startnumrene og på det amerikanske 

lotteri. Vi er også klar med varm kakao – rugbrødsmadder mm. – og en rigtig god 

forplejning i vores depot til alle deltagere 
TIDSPUNKT: PROGRAM: Tilmelding i alle rækker til 

Tove Borg på 
toveborg@hotmail.com. 
Indbetaling på MobilePay nr. 
33362 el. kto. 9070 162-33-
96955. Angiv navn og 
række/disciplin.  

Kl. 09.30 Løbskontoret åbnes og startnumrene kan 
afhentes 

Kl. 10.00 Halv- og helmarathon 

Kl. 10.30 og kl. 
11.30 

Gåtur - Mød op på et af tidspunkterne, så vi 
kan få 2 fællesstarter. 

Kl. 11.00 Cykeltur – vælg mellem 15, 25 el. ca. 50 km 

Kl. 11.00 Rundeløb 
 

Pris og tilmelding:  

Hel- og halvmarathon: 125 kr.  

Der er medaljer til de forhåndstilmeldte i marathonrækkerne og til de forhåndstilmeldte børn. 
Rundeløb og travetur: 100 kr., børn mellem 11 og 15 år: 25 kr.  

Cykelturen 100 kr.  

Forhåndstilmelding til toveborg@hotmail.com senest den 2/10-2022 
Eftertilmelding på dagen +25 kr. på alle distancer. (undtagen for børn) 

 

Overskud går til ”Støt Brysterne” 

Overskuddet går ubeskåret til ”Støt Brysterne”. Brystkræft er den sygdom, der rammer flest kvinder i 

Danmark – 1 ud af 9 kvinder rammes af sygdommen. Det er baggrunden for, at vi sætter ekstra fokus på 

brystkræft den 8. oktober 

Læs mere på:  http://motionslob.dk/l%C3%B8bskalender/lyser%C3%B8d-l%C3%B8rdag-i-hals-2 

Eller på Facebooksiden - Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i gl. Hals Kommune 
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