RÅBJERG MILE LØBET
Pinselørdag d. 18. maj 2013 (14. gang)
DISTANCER

½ marathon (21.095 meter), ¼ marathon (10.547,5 meter), - 5 km

TIDTAGNING

TimeWatcher.dk – Står for den elektroniske tidtagning ved dette løb.

Start ½ maraton kl. 11.00 – Start ¼ maraton kl. 11.30 – Start 5 km kl. 12.00

START, MÅL OG OMKLÆDNING Råbjerg Mile Camping, Kandestedvej 55, 9990 Skagen (ca.10 km syd for Skagen).
ALDERSINDDELING - M/K

5 km, - 15 år; 16 - 19 år; 20+ år.
¼ marathon, - 19 år; 20 - 34 år; 35 - 44 år; 45 - 54 år; 55 - 64 år, 65+ år.
½ marathon, - 34 år; 35 - 44 år; 45 - 54 år; 55 - 64 år, 65+ år.

PRÆMIER

Diplomer kan udskrives via link på vores hjemmeside www.fak66.dk
Præmier til gruppevinderne samt lodtrækningspræmier.
Præmie til størst tilmeldte hold ( NB: kun forhåndstilmeldte hold.)

(Samlet præmieoverrækkelse for alle
grupper kl. 13.15)

TILMELDING / BETALING/ PRIS
* Trøje kun ved forhåndstilmeldig, se
hjemmeside
Børn gratis kun på 5 km rute.

ARRANGØR/
OPLYSNINGER

Onlinetilmelding og betaling via link på vores hjemmeside www.fak66.dk
Senest den 12 maj 2013. (Åben for tilmelding 1/3 - 12/5 2013)
efter denne dato er der kun mulighed for eftertilmelding.
½ marathon, kr. 130,-; ¼ marathon, kr. 100,-; 5 km kr. 70,-. incl.trøje*
Børn gratis på 5 km rute indtil 15 år, + 30,- kr hvis man ønsker trøje*
Eftertilmelding + kr. 30,-. Senest 45 min før hver start på løbsdagen.
Afhentning af startnumre på løbsdagen fra kl.9.15.
Motionsløbeklubben FAK 66
Tage Andersen, Lindekrogen 10, 9900 Frederikshavn.
Telefon: +45 98 42 98 54,e-mail: tage@fak66.dk

OVERNATNING
se hjemmeside www.fak66.dk for specialtilbud om overnatning

RUTEBESKRIVELSE

En flad rute hvor underlaget varierer mellem asfalt og gode grusveje i et
trafikmæssigt lukket område. Se rutekort på www.fak66.dk
Råbjerg Mile½ Marathon blev afviklet første gang i år 2000, og vil blive en årligt
tilbagevendende begivenhed, som afvikles pinselørdag – dagen er valgt således
deltagere, som kommer langvejs fra, har god tid til at nyde vor smukke natur.
Et løb der er godt egnet som udflugt for klubber.

OFFENTLIG TRANSPORT

Skagensbanen har stoppested ved Hulsig station, ca. 1.000 meter fra start / mål.

ANNONCER ’Nordjyske Stiftstidende’; FRUGT ’Eurospar’, Frederikshavn
PRÆMIER ’Sportmaster’, ’Newline’ og ’Glas Eksperten’, Frederikshavn
På FAK 66’s hjemmeside: www.fak66.dk
RESULTATER
…………………………………………………………………………………………………..…………………..………………………

HOVED SPONSORER

Flade Engvej 3 . 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

Læsøgade - 9900 Frederikshavn

Danmarksgade 64, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 38 00

Indbydelsen er sponsoreret af

