”Indvi en ny sti i Dronningborg, når du
deltager i Move Randers løbet 3. juni.
”I år har vi lagt ruterne om, så deltagerne til Move Randers løbet Søndag den 3. juni
kan være med til indvie den nyanlagte sti rundt om Dronningborg Idrætscenter.
Vi har for nogle års siden ansøgt om midler til etablering af en lyssti rundt om Dronningborg
Idrætscenter, så alle brugere der benytter løb som en del af træningen kan undgå at skulle krydse
den meget befærdede Udbyhøjvej, når der trænes i det mørke efterår og vinter. Det drejer sig jo
ikke alene om os i løbeklubben, men i høj grad også andre brugere som bokseklubben, DBhåndbold og fodbold og andre der bruger løbetræning som en del af deres træning. Heraf er der jo
rigtigt mange børn, hvor krydsning af Udbyhøjvej er en unødig risiko.
Det er så glædeligt at kommunen i år har afsat et beløb, som har givet mulighed for at etablere en
sti – i 1. omgang dog uden lys og hvoraf de ca. 300-400 m fortsat er en lidt bumplet markvej. Vi
betragter det som 1. step, og har da også en god dialog med kommunen om at se på mulighederne
for at få gjort stien færdig og få lys på evt. via indhentning af midler fra fonde, indsamling mv..
Dette 1. step vil vi gerne markere ved vores årlige løb, så alle der deltager på 2, 5 og 10 km får
turen på den nyanlagte sti, siger Martin Skov Jensen fra Move Randers.
Ellers er løbet som tidligere en hyggelig familieevent, hvor der er plads til alle – uanset evner og
hvor meget man vil løbe – eller gå. Hyggen er i højsædet, hvor vi som tidligere år lægger pølser på
grillen – og opstiller hoppepude til børnene.
Ruterne ligger fortsat langs den gamle Jernbanesti – Lemstien. Der venter dermed som altid
deltagere en usædvanlig flot motions- og naturoplevelse.
Det er en god idé at forhåndstilmelde sig, da man så deltager i lodtrækningen om en masse
præmier fra vores sponsorer. Hovedpræmien er gavekort på 1.000 kr. til Intersport sponseret af
Bloch Tool.
Har man lyst at deltage i Move Randers løbet – skal blot klikke ind på www.moveranders.dk

”Fakta”

”Kom bare til en af nedennævnte træningstidspunkter. Efter træningen samles vi i klublokalet til en
snak,
hvor der også
er vand,
det sociale
før og efter er jo også vigtigt”,
Tidspunkt:
Søndag
den kaffe/te
3. juni, på
kl. kanden!
14.00. ½For
maraton
kl. 13.30
slutter
Martin
Skov
Jensen.
Start/Mål:
Ved Dronningborghallen
Ruter:
2 km, 5 km, 10 km og ½ maraton
Vedhæftet:
1
billede
fra træning
den 8. marts 2008
Tilmelding:
Senest
27. maj –lørdag
via www.moveranders.dk
-på dagen:
Kl. 12.45-13.45 (+ 25 kr. for voksne)
Yderligere
oplysninger:
Gebyr:
Børn til og med 18 år: 30 kr. - Voksne: 60 kr. - ½ maraton: 100 kr.
Martin
Skov
Jensen,
tlf. 61361398 arb. 89126705,
mail: susskov@privat.dk
Yderligere
info:
www.moveranders.dk
– eller tlf. 61361398
– Martin Skov - www.moveranders.dk
Sponsor:

Move Randers en del af:

