
Søndag den 21. august 2016

Halvmaraton
10,5 km

5 km (nyhed)

Børneløb
OdderWalk  5 km (nyhed)

Søndag d. 21. august 2016

Tidsplan:
Kl. 08.00:  Åben for tilmelding og for
 udlevering af startnumre/chips
Kl. 09.45:  Tilmelding til børneløbet
 lukker
Kl. 10.00:  Børneløbet starter
Kl. 10.30:  Præmieoverrækkelse
 børneløbet
Kl. 10.30:  Tilmelding til halvmaraton   
 lukker
Kl. 10.45:  Tilmelding til 10,5 km, 5 km
 og walk lukker
Kl. 10.45:  Startskud Halvmaraton
Kl. 11.00: Start walk
kl. 11.15:  Startskud Odderløbet
 (5 km og 10,5 km)
Kl. 12.45:  Præmieoverrækkelser
Kl. 13.00:  Store lodtrækningspræmier
 udtrækkes
Kl. 14.00:  Pladsen lukker
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www.facebook.com/odderloebet
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Vind fl otte lodtrækningspræmier, bl.a.:
Middag for to på Fru Møllers Restaurant

Gavekort til AK Computers
Sportstøj - Vin - Blomster - Gavekort

kysthusetkysthuset
så er du opdateret 



TIDSPUNKT:
Søndag den 21. august 2016 kl. 10.00.
 
START og MÅL:
Skovbakkeskolens Idrætsplads, Holsteinsgade, Odder.
 
LØBERUTER:
21,1 km - 10,5 km - 5 km. 
Halvmaratonruten er blandt Danmarks hårdeste ruter 
med 300 højdemeter! Ruten er opmålt af Dansk Atletik.
Se løberuterne på www.odderatletik.dk

WALK: 
5 km - Egen rute - Egen start.

BØRNELØB
1,6 km på cykelsti og fortov. Børnene skal ikke krydse 
veje. Deltagere må ikke være fyldt 12 år.  
Aldersklasser: 0-7 år, 8-9 år og 10-11 år.  

PRISER:
Halvmaraton: 150 kr.
10,5 km og 5 km og walk: Voksne 100 kr.
Børneløb og børn under 15 år: 50 kr.

TILMELDING/BETALING:
www.odderatletik.dk - senest tirsdag den 16. august kl. 
23.59.  
Gruppetilmelding (min. 5 pers.) med oplysning om køn, 
alder og distance mailes til torbenbrandt@outlook.dk 
senest d. 16. august - samtidig indbetales det samlede 
startgebyr på konto 1944 9440476067.

PRISER VED EFTERTILMELDING:
Mulighed for tilmelding i Kvickly Odder lørdag den 13. 
august kl. 10-14 (intet ekstra gebyr).
På løbsdagen opkræves gebyr +50 kr. (gælder ikke 
børneløbet).  Du kan betale via MobilePay og Swipp på 
dagen!

PRÆMIER:
Til vinderne i herre- og dameklassen i halvmaraton, 10,5 
km og 5 km.  
Børneløbet: Til vinderne i disse aldersklasser: 0-7 år, 8-9 
år og 10-11 år.  
Medaljer til alle børn under 15 år.

LODTRÆKNINGSPRÆMIER:
Vi trækker lod om mange flotte præmier, mens I løber/
går. Særskilte, pæne lodtrækningspræmier i walkklassen.
Efter præmieoverrækkelsen trækker vi lod om to særlige 
sponsorpræmier: En stor præmie fra AK Computers og en 
middag for to på Fru Møllers Restaurant.
For at kunne vinde disse sponsorpræmier, skal man være 
til stede på stævnepladsen under lodtrækningen.

TIDTAGNING:
Foregår med chip, der placeres på anklen. Husk at afle-
vere chippen efter løbet. Egen chip kan ikke benyttes.
 
UDLEVERING AF STARTNUMRE OG CHIP:
På stævnepladsen fra kl. 8.00. Eller i Kvicklys forhal 
lørdag den 13. august kl. 10-14.

RESULTATER:
Foreløbige resultater ophænges på pladsen. Resultater 

kan ses umiddelbart efter løbet på www.odderatletik.dk
Resultater bringes også i Odder Avis onsdag den 24. 
august.
Du kan få din tid på SMS, hvis du oplyser dit mobilnr. ved 
tilmeldingen.

STÆVNEPLADS:
Det er muligt at købe kaffe og kage, vand mv. Slå gerne 
et telt op på pladsen. 

SIKKERHED:
På stævnepladsen: Samaritter, hjertestarter. På ruten: 
Samaritter.

VÆSKE:
Væskedepoter på ruterne og i målområdet.
 
DIPLOM:
Print dit eget diplom på www.odderatletik.dk
 
FORTRÆNING:
Mandage og onsdag kl. 18.00 fra Vejlskoven.
 
FORSIKRING:
Odderløbet har en ansvarsforsikring, men deltagelse
foregår på eget ansvar.
 
INFO og KONTAKT:
www.odderatletik.dk
www.facebook.com/odderloebet
Torben Brandt - torbenbrandt@outlook.dk eller
Roald Kramer - roald.kramer@solvang8.dk


