
LØBSINFORMATION
Program:  Kl.   9:45    Velkomst og opvarmning
   Kl. 10:00    Start ½ Marathon
   Kl. 10:10    Start 5 km løb
   Kl. 10:20    Start 5 km Walk
   Kl. 10:30    Start ¼ Marathon (10,6 km)
Startsted:  Vestergade Hallen, Silkeborg

Tidtagning:  Ved start og mål (En måling)
Chip:   Ja (Engangschip)
Præmier:  Nej
Omklædning:  Der er mulighed for omklædning 
   og bad i Vestergade Hallen ved start
   og mål.
Toiletter:  Der er toiletter ved start og mål og 
   på ruten.
Bagage:	 	 Der	er	mulighed	for	aflevering	af	bagage		 	
   ved start/mål i Vestergade Hallen.
Væskedepoter: Der er væskedepoter på ruten for 1/4 og   
   1/2 marathon.

Ruterne:   For 5 km Walk og 5 km løb er ruten den  
   højre/østlige sløjfe om Silkeborg Langsø. 
   1/4 Marathon løber hele ruten og starter   
   med at løbe om den venstre/vestlige 
   del af Silkeborg Langsø. 
   1/2 Marathon skal hele ruten igennem 
   2 gange.

NYHEDER
   Følg løbende med på vores Facebook gruppe 
   Champagneløbet. Her vil løbende blive posted
   nyheder om løbet. 
   Del gerne Facebook gruppen med dine venner 
   og løbekammerater.

ChampagneLøbet.dk

31. DECEMBER · 2014 

DELTAG I ÅRETS FESTLIGSTE LØB
- hvorfor ikke afslutte året med manér?

FUNDER LØBEKLUB.DK

Løbsarrangør FUNDER LØBEKLUB takker alle sponsorer:

DISTANCER
5 km Walk
5 km løb
¼ Marathon (10,6 km)
½ Marathon



Vi tager dig og gerne din familie med på en festlig løbetur gennem 
skønne Silkeborg by. Der vil være underholdning med musik, dans og 
festligt fyrværkeri undervejs. 
Og når du efter en vellykket løbetur kommer i mål, byder vi på cham-
pagne til de voksne, sodavand til børnene og lækker kransekage til alle.

Du får hermed mulighed for både at sætte personlig løbsrekord samtidig 
med at tankerne bliver klar til hvad der skal ske i det nye år.

Der vil være professionel tidtagning med chips, toiletvogne ved mål 
og undervejs, vanddepoter samt mulighed for bad og køb af mad ved 
målområdet.

FORTRÆNING
Fortræning starter onsdag den 24. september kl. 18:30
Start fra Sydby Hallerne, Jernbanevej 64, 8600 Silkeborg

Vi	løber	i	7	forskellige	hastigheder,	så	du	har	god	mulighed	for	at	finde	
et hold der passer dig og for at udvikle din løbetræning.

Kom med på fortræning for 150,- kr.

For ovennævnte beløb bliver du medlem af klubben i perioden frem til 
marts 2015 og kan deltage i diverse arrangementer samt ikke mindst 
være med i træningen hele 3 dage om ugen.

TILMELDING
Tilmeldingen til løbet sker på: www.Champagneløbet.dk og lukker 
den 16. december 2014. 
Tilmelding er bindende og kan ikke ændres!

Deltagerpris:  50,- 5 km Walk
   85,- 5 km løb
   85,- 1/4 marathon (10,6 km)
   150,- 1/2 marathon
   + tilmeldingsgebyr på 12,50kr

Ved tilmelding til løbet er det muligt at bestille nedenstående Newline 
løbejakke (sidste bestillingsfrist er den 1/12 2014 på grund af levering). 

Lækker Newline windbreaker løbejakke med 2 lynlåslommer, samt 
brystlomme til fx MP3. 100% PES Micro.

Kan bestilles på www.Champagneløbet.dk i følgende størrelser:

Str. Dame: XS-XL
Str. Herre: S-XXL
Str. Junior: 8-10 samt 12-14
Vejl. pris: 600,00 kr.
Champagneløbets pris kun 275,-


