
                                                
 

SKOVSØLØBET ODENSE 
    ONSDAG D. 26. SEPTEMBER 2018 

     Den 24. september 2018  

Til deltagere i Skovsøløbet 2018  

Tak for tilmeldingen til Skovsøløbet 2018 i Fruens Bøge, Odense. Vi glæder os til at se jer og håber, at vi alle 

får en god dag.  

Vi fremsender hermed diverse informationer op til løbet.  

 Skemaer til eventuelle rettelser og eftertilmelding. 

 

Mødested: Området ved Fruens Bøge Station i Odense. Her er der en lille parkeringsplads, yderligere 

parkeringsplads findes ved Skovalleen. 

Tidsplan:  

Kl. 10.30 Info-telt åbner. Udlevering af løbsnumre, eftertilmelding, rettelser mv.  

Kl. 11.30 Eftertilmelding lukkes  

Kl. 11.45 Åbningstale v/ Næstformand i Ældre- og handikapudvalget Christel Gall og opvarmning v/Optur. 

Løbet sættes i gang umiddelbart efter opvarmningen.  

Kl. 13.30 Præmieoverrækkelse og uddeling af lodtrækningspræmier.  

Afhentning af løbsnumre: Løbsnumre og sikkerhedsnåle udleveres i info-teltet. Husk at løbsnummer skal 

modsvare navnet på tilmeldingslisten. For at undgå alt for megen kø ved nummer udleveringen, er det 

vigtigt, at der kun er en enkelt leder fra hver gruppe, som henvender sig i infoteltet. Alle bedes så vidt 

muligt overholde dette.  

Rettelser til tilmelding: Har I ændringer eller tilføjelser til den medsendte liste, bedes I hurtigst muligt på 

løbsdagen, aflevere rettelsesskemaet i info-teltet - senest kl. 11.30. Det er vigtigt, at alle er registreret med 

korrekt navn, distance og køn. DET ER VIGTIGT AT DISSE SKEMAER UDFYLDES TYDELIGT FOR AT UNDGÅ 

MISFORSTÅELSER.  

Eftertilmelding: Har I eftertilmeldinger som ikke står på deltagerlisten, så udfyld det medsendte skema og 

aflever det i info-teltet. Eftertilmelding koster kr. 125,- pr. deltager og afregnes kontant.  

Udlevering af t-shirts: For hold udleveres hele holdet samlet i infoteltet, enkeltpersoner afhenter samme 

sted. Hvis størrelsen ikke passer, opfordrer vi til at I i første omgang prøver at bytte internt. Når alle t-shirts 

er udleveret fra infoteltet, vil det være muligt i begrænset omfang at bytte her. 

 



                                                
Placering af løbsnummer: Løbsnummeret placeres foran på brystet, der bruges en tidstagningsapp, så det 

er vigtigt at nummeret kan ses ved målgang. 

 

Medaljer: Der er en medalje til alle som deltager i løbet.  

Præmier: Der er præmier til de 3 hurtigste i alle kategorier og desuden trækkes der lod om en masse fine 

sponsorpræmier. Vi gør opmærksom på, at medarbejdere ikke kan deltage i kampen om podiepladserne, 

men deltager i lodtrækningen af sponsorpræmier.  

Mad og drikkevarer: Der er mulighed for at købe kaffe på pladsen til 5,- kr. pr. kop. Efter løbet udleveres 

der en sandwich, et stykke frugt samt en flaske vand.  

Toilet og omklædning: Vi har fået lov til at benytte restaurant Carlslunds toiletfaciliteter 

Rygeområder: Der vil være afmærkede rygeområder. Rygning bedes begrænset til disse områder.  

 

Med venlig hilsen og på gensyn i Fruens Bøge til Skovsøløbet 2018. 

 

  
 

 

 

 

 

 

SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL: 

CARSTEN LAUSTEN   TLF. 22417520 MAIL:KONSULENT@FYNSKE-IF.DK 

ANNIE STOLZENBACH TLF. 29269913 MAIL: SAIAKTIVIDRAET@GMAIL.COM 


