
Arrangører: 

Lørdag den 2. september 2017 

Fra kl. 14:00 

Ruter: 3,2 km, 5 km og 10 km. 

 

 

Fuglsang Sø Rundt 



Information specielt for skoler 

 
Skolerne indbydes herved til ”Fuglsang Sø Rundt Løbet”. 

 

Der vil være en særlig skolekonkurrence hvor de klasser der stiller med procentvis flest  

elever vinder. Der er altså her ikke tale om at være bedst eller hurtigst, men alene de klasser 

der er i stand til at aktivere flest elever efter følgende opgørelse: 

 

Deltagerprocent i klassen + antal deltagere. Den klasse der her kan præstere den største sum 

vinder. Der vil være kontante præmier til de tre klasser der kan præstere den største  sum. 
 

2000,- kr. til nr. 1,    1500,- kr. til nr. 2   og   1000,- kr. til nr. 3 

 
Ved klassetilmelding skal der sendes en klasseliste, kan hentes på hjemmesiden, med af-

krydsning af dem, der deltager med fødselsdato.  

Det hele sendes til Gert Kristensen, Indertoften 52, 7400  Herning, eller  

mailes til postmaster@herningløbeklub.dk inden den 30. august 2017. 

 
Information for alle 

 

Startsted:        Bagsiden af Sportcenter Herning, indgang fra Vesterholmvej. 

Parkering:        Forsiden af Sportcenter Herning, indgang fra Vesterholmvej. 

Tidspunkt:        Kl. 14.00 (10 km) kl. 14.05 (5km) kl. 14.10 (3,2 km). 

Ruter:         3,2 km, 5 km og 10 km. 

Aldersinddeling:   Drenge og piger under 15 år, mænd og kvinder 

         Resultatlisten bliver aldersinddelt. 

Tilmelding:        http://herningløbeklub.dk/index.php/fuglsang-so-rundt/tilmelding  

         inden den 30. august 2017.  

Startgebyr:        60,- kr. for voksne, Børn under 15 år 30 kr. Eftertilmelding +20 kr. 

Bad/omklædning: Sportscenter Herning. 

Resultat/diplom:   http://my.raceresult.com/76521/results?lang=dk  

Præmier:        Mange lodtrækningspræmier samt præmier til klassevinderne: Drenge og 

         Piger under 15 år, samt Mænd og Kvinder, på alle 3 ruter. 

Yderligere            Gert Kristensen, 20 62 39 42 samt  

oplysninger:        postmaster@herningløbeklub.dk  

 
 

Nyhed grænsen for børn er hævet til under 15 år.  
 

Der er præmier til de 3 største skoleklasser på op til 2000 kr. 

 

Der udleveres Femina trøjer til tilmeldte piger / kvinder så længe lager haves.  

http://xn--herninglbeklub-xqb.dk/index.php/fuglsang-so-rundt/tilmelding
http://my.raceresult.com/54798/results?lang=dk

