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d. 24. august 2021 
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Vi har klubhus i Åbjergskoven. Her kan du møde os hver tirsdag aften  
fra kl. 18.00.
Klubben arrangerer træningsløb hver lørdag kl. 12.30 i skovene  
omkring Horsens. Alle kan være med. Der er ruter med forskellige  
længder og sværheds grader. 
Der er altid hjælp at hente ved løbene, hvor vores medlemmer gerne hjælper 
nye løbere på vej. Du kan gå eller løbe, og flere må gerne følges ad.
Klubben har medlemmer i alle aldersgrupper. Vi har mange børn i klubben, 
og der er mange arrangementer for børn. Tag blot hele familien med.

For nærmere oplysninger, se klubbens hjemmeside: www.horsensok.dk.

Vi har klubhus i Vesthallen. Her er der træning hver tirsdag og torsdag  
kl. 18.00.
I Atlética er der mulighed for at løbe på alle niveauer. Der er motionister og 
mere konkurrenceprægede løbere. Der er unge og ældre. Der er mulighed 
for at løbe kortere og længere ture.
Klubben har tilknyttet trænere, der arrangerer fællestræning for dem,  
der er interesserede i at være med til det, og i øvrigt giver gode råd til alle, 
der ønsker det.
For klubbens medlemmer arrangeres der fælles ture til diverse motionsløb 
både i Danmark og i udlandet.

For nærmere oplysninger, se klubbens hjemmeside: www.atletica.dk.

PRÆSENTATION AF KLUBBERNE
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Største hold 
Vandrepokal for flest gennemførende hold  
(løb og walk i alt) fra samme firma/klub osv.

Resultater 
Der er online-resultater og sms-service under løbet. Resultater kan desuden 
ses på www.beringsstafetten.dk efter løbet. Herfra kan der også udskri-
ves diplom for holdene.

Madkurv
Alle hold får udleveret en madkurv inkl. øl/vand efter løbet. 

Telte
Holdene kan opstille telte el. lign. i området fra kl. 8.00 på løbsdagen. Kontakt 
pladspersonalet og få anvist en plads. 

Parkering Biler: På Dyrskuepladsen – indkørsel fra Hattingvej.
  Cykler: I afmærket område i vestsiden af parken ud mod 

   Schüttesvej og Bygholm Parkvej.
Startnumre
Udleveres fra telt ved start fra kl. 16.00. Husk at medbringe ordrenummer! 
Startlister på www.beringsstafetten.dk fra den 24. august 2018.

Startgebyr
Online-tilmelding og -betaling: Til og med 31. juli: Kr. 500 inkl. gebyr pr. hold. 
Fra 1. august: Kr. 600 inkl. gebyr pr. hold. 

Tilmelding
På www.beringsstafetten.dk senest den 15. august 2019, eller når max. 
antal hold er nået.

Yderligere oplysninger
Flemming Thyssen, flemmingt73@gmail.com, 
Eivind Jensen, beringsstafetten@live.dk

Præmier
Præmier til vinderholdet for Dame-, Herre- og Mix-hold.
Lodtrækningspræmier blandt alle gennemførende walk- og løbehold.

Deltagere 
Beringsstafetten er for alle. Sammensæt dit hold af kollegaer, venner, klub-
kammerater, naboer, familie eller…

Løb
Stafetløb: 3 klasser: Dame-, herre- og mixhold.
Længde: 5 omgange à 2,65 km – det er tilladt for samme løber at løbe 

flere ture (der må dog ikke løbes to på hinanden følgende ture).
Maksimum: 500 hold.
Start. Dame- og herrehold: Kl. 18.30. Mixhold kl. 18.35.
Tidtagning: Der gives tid for hvert skifte samt sluttid.
Præmier: Vandrepokal til de 3 klassevindere.
Hovedgevinst: Lodtrækningspræmie blandt alle gennemførende hold.

Fit&Sund spurten er en indlagt spurt på 100 meter
Der kan konkurreres internt på jeres hold eller mod alle de andre deltagere.
Der bliver efter løbet lavet en resultatliste med jeres tider.
Fit&Sund spurten starter på Peblingestien efter ca. 1200 meters løb,
og slutter 100 meter senere. Her er opsat start og målportal, der registrerer 
jeres tid. 

Walk
Hold: Holdets deltagere følges ad hele vejen rundt (kun 1 klasse)
Længde: 5 km.
Maksimum: 300 hold.
Start: Røde brystnumre kl. 18.30, grønne brystnumre kl. 18.35 og  

blå brystnumre kl. 18.40.
Tidtagning: Der gives sluttid.
Hovedgevinst: Lodtrækningspræmie blandt alle gennemførende hold.

Børneløb
Deltagere: Alle børn til og med 8 år.
Tilmelding: Tilmelding foregår i telt på stævnepladsen mærket ”Børneløb” 

mellem kl. 16.45 og kl. 17.45. Der kan udskrives blanket fra 
hjemmesiden, som udfyldes og afleveres i tilmeldingsteltet. 
Der er også tilmeldingsblanketter i teltet.

Samlet start: Kl. 18.00.
Længde: 700 m.
Tidtagning: Der gives sluttid til alle.
Præmier: Til alle deltagere.
Startafgift:  Det er gratis at deltage.

   Løbe-ruten 

   Walk-ruten 
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løberute!

Husk100 meter     spurt


