
Praktisk info
Rotary er med: Tirsdag den 27. august 2019 løber vi DHL 
sammen.

Deltagelse:  Hold á 5 personer eller som supporter.
Ingen aldersbegrænsning, og I vælger selv om I løber, går 
eller blot er med som supporter. 
Alle løbere og gående deltagere får en løbetrøje.

Hvordan: Løbet starter kl. 18:15, hvor de første bliver 
sendt afsted.
Sidste løber er i mål ca. 21:30 – nogle før end andre ;-)

Tilmelding: Tilmelding til selve løbet den 27. august på 
https://bit.ly/2HAFbcd. 

Du kan her også købe ekstra løbetrøjer som minde om 
dagen uanset om du deltager på dagen eller ej.

Priser: Holdtilmelding (5 personer) inkl. løbetrøje og 
forsendelse: 1.650,- kr. (330,- kr. pr. pers.). Gælder både 
gående og løbende hold.
Ekstra løbetrøjer 170,- kr. som udleveres i teltet. 

Sidste frist for tilmelding: 
Mandag den 19. august kl. 12:00.

Kontakt: Lars Hjorth på e-mail larshjorth@me.com eller 
telefon 26 11 45 58.
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Når du er med får du en sjov Rotary 

oplevelse – på tværs af klubber

Det oplever du
I 2018 var vi 135 deltagere og i 2019 regner vi 
med at blive mindst 150 deltagere. Inklusive 
heppere bliver vi næsten 200 glade rotarianere 
og rotaractere på dagen!

I teltet har vi grill, øl/vand, mad og god stemning 
til alle rotarianere og rotaractere, som møder op. 
Der vil blive heppet på deltagerne og god tid til at 
mingle.

ALLE er velkomne – også de, som ikke løber 
eller går, men bare er med på en social kigger.

Der er en løbetrøje til alle deltagerne. Alle andre 
kan købe den på forhånd via tilmeldingssiden. 

Tilmelding og køb af løbetrøjer

Deltagelse kræver som udgangspunkt et hold på 
5 deltagere, medmindre der er nogle, som tager 
mere end en runde.

Man kan tilmelde et hold som løbere eller 
gående, så ALLE har mulighed for at deltage. 
Hver runde er på 5 km.

Tilmelding og køb af ekstra løbetrøjer på vores 
hjemmeside: https://bit.ly/2HAFbcd. 

https://bit.ly/2HAFbcd
http://rotary.saldi.dk/jh/dhl/forside.htm


Alle kan købe ekstra 
løbetrøjer

Ekstra løbetrøjer kan købes af alle uanset om man 
deltager eller ej. 

Læs mere på https://bit.ly/2HAFbcd. 

Bliv sponsor for dit 
eget hold!

Du kan blive sponsor for årets Rotary DHL løb.

Dit logo vil blive trykt på alle løbetrøjernes ene 
ærme samt i alt materiale. 

Med et sponsorat bliver dit logo ikke kun vist på 
dagen, men også alle de andre gange, løbetrøjen 
senere bliver anvendt. Trøjen er i bedste kvalitet, så 
den vil blive brugt igen og igen.

En løbetrøje bliver vist mere i det offentlige rum, når 
man har den på til motionsløb og træning – og ikke 
kun i et motionsrum.

Kontakt: Lars Hjorth på e-mail larshjorth@me.com
eller telefon 26 11 45 58.

Hovedsponsorer 2019

Hvem møder du?

Rotary og Rotaract deltager i DHL som en stor 
fælles gruppe på tværs af vores klubber.

Derfor er det en helt særlig event den dag, hvor 
du møder rotarianere og rotaractere fra mange 
forskellige klubber.

Her er plads til alle aldre og kondital. Der er en 
stor fælles gruppe for de, som deltager på ”gå” 
holdet.

Du kan også tage familie og venner med.

Når du har løbet eller gået, samles vi om grillen 
og maden med en vand, vin eller øl, og ser de 
andre løbe forbi, mens vi får en god snak på 
tværs.

Det er også muligt at være med som hepper til 
denne store sociale aften ved et af verdens 
største løbearrangementer.

Der er mad og drikkevarer til alle

https://bit.ly/2HAFbcd

