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LøbetsÊsponsorer 
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VærÊaktiveÊsammenÊogÊnydÊmadÊogÊhyggeÊ
medÊfamilie,ÊvennerÊogÊkolleger 

ONSDAG 10. MAJ 2023  

SGÊAtletikÊinvitererÊtilÊSVENDBORGLØBETÊ 
 

Landsstævnepladsen,ÊRyttervej,ÊSvndborgÊ 

· LøbÊ2,5ÊkmÊ-ÊbørnÊ(startÊkl.Ê17.45) 
· LøbÊellerÊgåÊ5ÊkmÊ(startÊkl.Ê18.40) 

· LøbÊ10ÊkmÊ(startÊkl.Ê18.30) 

Medalje til  

børn 
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BESØGÊWWW.SVENDBORGLOBET.DK 

SvendborgløbetÊerÊforÊalleÊ 
 
Landsstævnepladsen — Ryttervej 70, Svendborg 

Tidspunkt: Onsdag,ÊdenÊ10.Êmaj 

 kl. 17.45 - 2,5 km for børn (opvarmning kl. 17.35) 

 kl. 18.30 - 10 km (fælles opvarmning kl. 18.15) 

 kl. 18.40 - 5 km – gå eller løb 

Priser: kr. 100,- for voksne 

 kr. 50,- for børn under 15 år 
 

Tilmelding: Online 

 www.svendborglobet.dk senest mandag den 1. maj. 

eller Tilmeldingsblanket 

Udfyld blanketten som afleveres og betales hos SPORTEN/ 
Intersport, Centrumpladsen 17, senest lørdag den 29. april. 
Holdtilmelding  indleveres også hos SPORTEN/Intersport – 
hent blanket på www.Êsvendborglobet.dk. 
 

eller  KvicklyÊStorcenter – se SG Atletiks stand i butikken. 

 Her er mulighed for at blive eftertilmeldt og hente  
startnumre: 

  lørdag, 6. maj fra kl. 10.00-13.00 

  mandag, 8. maj fra kl. 16.00-19.00 

  tirsdag, 9. maj fra kl. 16.00-19.00 
 

eller LandsstævnepladsenÊpåÊløbsdagen 

Du kan også tilmelde dig på dagen – bemærk tillæg på  
kr. 20,-.  
Udleveres ved nummerudleveringsteltet fra kl. 16.00-18.00. 

 
Holdkonkurrence: Der er præmie til det største tilmeldte firmahold samt 
største tilmeldte hold fra skoler/uddannelsesinstitutioner.  
 
Lodtrækning: Umiddelbart efter sidste løber er kommet i mål - ca. kl. 20.00 
- trækkes lod om mange flotte præmier bl.a. en cykel fra ON BIKE. Du skal 
være til stede på pladsen for at vinde. 
 
Ruten/Startgebyr/Tidtagning/Opvarmning/Omklædning/Diplom: 
Læs nærmere på www.svendborglobet.dk 
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Tilmeldingsblanket: (afleveres senest 29. april i SPORTEN):  
 
Distance: 2,5 km børn ___ 5 KM ___ 10 KM ___ (Sæt kryds)  
 
Navn: ___________________________________________________________  
 
Fødselsdata (DD/MM/ÅÅÅÅ): _________________________________________  
 
Adresse: _________________________________________________________  
 
Postnr./By: _______________________________________________________  
 
Mobiltlf.nr.: (til resultat efter løbet)____________________________________  
 
Køn: M _______K _______  
 

 Picnicpakke antal: _______ stk.  

 

PicnicÊiÊdetÊgrønne: 
Gør denne forårsaften til en hyggelig oplevelse - bestil en PICNIC-PAKKE. PICNIC-
PAKKENÊkanÊkunÊbestillesÊvedÊrettidigÊtilmeldingÊogÊkosterÊkr.Ê50,-.Ê 

 

VirksomhederÊiÊSvendborgløbet:Ê 
Deltag med dine kolleger og få en aktiv oplevelse sammen. 
Målet er at få så mange virksomheder som muligt til at deltage i løbet. 

Arrangementet kan også fungere som virksomhedens årlige udflugt med  
fokus på hygge, sundhed og socialt samvær. 

På Landstævnepladsen vil der være et område hvor virksomheder kan opstille 
pavillon, grill osv. Dette er en fantastisk mulighed for at skabe et samlings-
sted for virksomheden og det vil være oplagt at sætte sit eget banner eller 
logo op, så andre kan se, at I deltager. 

 

YderligereÊoplysninger  
Tlf. 61 30 52 90 (efter kl. 16.00) eller på www.svendborglobet.dkÊ 

 
 


