Tybjergløbet
1. juni 2019
Kom og vær med til en fantastisk dag, med musik, god forplejning og ikke mindst god stemning.

Tybjergløbet bliver for anden gang i træk, i samarbejde med Tybjerg gymnastikforening og lokalråd
for Tybjerg og omegn, afholdt med distancerne:

Marathon 125kr
Halvmarathon 100kr
10,5km 75kr
6,1km 50kr
1km børneløb (på Tybjerg privatskoleskole) 25kr

Startskuddet lyder kl. 9.00 på græsplænen bag Tybjerg privatskole (se skiltning)
Afhentning af chip og startnummer kan ske i tidsrummet fra 8-8.30 på bagsiden af skolen ved
målfeltet (Tybjerg Bygade 3)
Her bliver man registreret med navn og løbsdistance.
Det forventes at alle står klar til velkomst og info kl. 8.45.

Til tilskuerne på skolen vil der være mulighed for at købe lidt godt til ganen til en lille skilling eller
to.

Tilmelding til børneløbet på 25kr, skal ske på mobilepay på tlf: 60650159 (Maria Pedersen)
Parkering:

Tybjerg Bygade vil denne dag være spærret for bilkørsel ved kirken /Kornbakken. Beboer-og
ærindekørsel vil være tilladt.
Deltagere og publikum anmodes om at følge anvisningerne om parkering på Tybjerggård(se
skiltene), med indkørsel fra starten af Tybjerg Bygade.
Der må ikke parkeres på kirkens, skolens eller forsamlingshusets parkeringspladser.
Toilet/bad/omklædning:
Der vil på skolen være mulighed for at benytte sig af ovenstående faciliteter. Der vil være tydelige
skilte.

Ruten er markeret med pile, når ruten ændrer retning og der vil også være flag på ruten så man ved
hvilken side man skal løbe i.

Har I spørgsmål på dagen, går løbsarrangører og hjælpere rundt i gule veste.
Vi glæder os til at se jer alle, så på med løbeskoene og kom ud i vores skønne natur, som både kan
nydes løbende og gående.
Til slut vil vi ønske jer alle en fantastisk dag og pas på hinanden derude.
Mvh
Lokalråd og landsbyforening for Tybjerg omegn
Tilmelding til alle andre distancer sker på dgi’s hjemmeside på nedenstående link:

http://app.lap.io/event/2019-tybjergloebet

