
Stoubyløbet 2014 – nu for 6. gang! 
www.stouby.nu  

 
Stoubyløbet – kom og vær med igen! 

 
Så stil op med eller uden barnevogn, bedstemor, tømmermænd og hund! 
 
Slå din egen tid fra sidste år – se resultatlisten fra 2013 (samt de foregående år) på www.stouby.nu under Stoubyløbet. 
Eller slå rekorden på den lange rute: 36.01 (10 km.) 
 
Hvornår:  Lørdag den 14. juni 2014 klokken 1030 (sommerfestlørdagen1, du ved) 
 
Program: 
Kl. 09.00-10.00 Eftertilmelding. Uddeling af startnumre 
Kl. 10.15 Fælles opvarmning 
Kl. 10.30 Løbet skydes i gang for alle tre distancer 
Kl. 11.45 ca.  Præmieoverrækkelse ved start/mål-plads. Lodtrækning om præmier (kun blandt  
 forhåndstilmeldte deltagere) 
Kl. 12.00-12.30 Mulighed for at få lavet diplom ved start/mål-plads*  
 
 *kun for forhåndstilmeldte deltagere i aldersgruppen 0-8 og 9-14 år. Øvrige deltagere kan efter løbet printe diplom fra 
 www.stouby.nu under Stoubyløbet og selv udfylde. 

 
Hvor:  Start/mål på sommerfestpladsen bag Multihuset. Mulighed for omklædning og bad i Multihuset 
 
Distancer:  3,3 kilometer på asfalt 
 6,7 kilometer på asfalt/grus – vanddepot efter ca. 4 km. 
 10 kilometer på asfalt og skovstier – vanddepot ca. halvvejs 
 Du kan se kort over ruterne på www.stouby.nu under Stoubyløbet. Ruterne er skiltede 
 Husk: der løbes på eget ansvar. Der er ikke lukket for almindelig trafik mens løbet afvikles 
 
Forplejning:  Frugt og vand i målområdet, samt væskedepot ved 5 kilometer på den lange distance, og ca. 4 km. på den 

mellemste distance 
 
Resultater:  Du kan se resultatlisterne på www.stouby.nu under Stoubyløbet. 
 
Præmier og aldersgrupper:  

Alder(køn) → 
Distance ↓ 

0-8 (♀ og ♂) 9-14 ♀ 9-14 ♂ 15 og op ♀ 15 og op ♂ 

3,3 km 150,- 200,- 200,- 200,- 200,- 

6,7 km. 150,- 200,- 200,- 200,- 200,- 

10 km. 150,- 300,- 300,- 300,- 300,- 

Præmierne består af gavekort til Sportigan 
 
Tilmelding og betaling:  Senest 8. juni på www.stoubygif.dk  

 Eftertilmelding på løbsdagen frem til klokken 10. Kom i god tid – gebyr + 10 kroner.  
 Personlig henvendelse og kontant afregning ved eftertilmelding 

 
Startgebyr:  Voksne (fra 15 år og op): 50 kroner. Børn: 25 kroner 
Flere oplysninger om Stoubyløbet: Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com, tlf.: 21 82 96 22  

                                                 
1
 Her kan du læse mere om sommerfesten: www.stouby.nu  
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