
 
Søndag den 12. oktober kl. 13.30 - 16:00 
(stævneplads åbner kl. 12:30)

Børnenes efterårsferie starter med Dyrehaveløbet, det traditionsrige løb der byder på 
naturoplevelser i det smukke område ved Nørreskovgård, Dyrehaven og ned til Dammen. 
Arrangørerne bag løbet, Naturstyrelsen Sønderjylland og Haderslev TRI2000 invitere igen i år 
til Dyrehaveløb, den første Søndag i uge 42. Hele familien kan deltage og sammen tilbringe 
den første weekend i efterårsferien med natur, sport og løb i Dyrehaven.

 



Der er mulighed for at prøve sig af på de 2 klassiske distancer 2 km og 8 km, samtidig er der også 
mulighed for at prøve den lang distance på 17 km. 
Naturstyrelsen står for opvarmningen, ikke kun med god musik, men også med sjove bevægelser.
 
Det bliver en sjov dag for børnene, hvor natur og sport går op i en højere enhed. 
Dagen slutter med at alle deltagere står og snakker om deres oplevelser, der er både mad og drikke 
til alle deltagere. 

 



Program for Dyrehaveløbet 2014 
 

Kl. 12.30: Stævnepladsen åbner
Startnumre udleveres 
Kl. 13.45:
Fælles opvarmning til musik inden løbet.
Kl. 14.00:
Dyrehaveløbet 2014 skydes i gang.
Kl. 14: 30 
De første deltagere ventes i mål , der er forplejning i målområdet
Kl. 16:00
De sidste deltagere er kommet i mål og alle har haft en spændende Søndag i Skolebørnenes 
efterårsferie

  
Om Dyrehaveløbet:
Der er mulighed for at vælge mellem 3 forskellige ruter.

1. Børne og familieruten på 2,2 km.
2. En rute på 8,5 km gennem den kuperede Pamhule Skov.
3. Den nye lange rute på 17 km. (2 omgang på 8,5 km. ruten).

Der vil være væskedepoter på de 2 lange distancer, og i start/mål området. Derudover er der forplejning i målområdet.

Motionsløbet er gratis for børn under 12 år. Dog kræves følgeskab med en voksen. 
For 12 år og derover betales et deltagergebyr på 50 kr. for 2,2 km og 8,5 km, samt 100 kr. for 17 km. Der 
udleveres numre, der skal påføres fronten, til betalende deltagere fra 12 år.
Man skal være 16 år for at deltage på 17 km distancen.
Alle bliver sat til at have fødselsdag den 31.12

Tilmelding kan ske online på www.haderslevtri2000.dk

Se flere fotos her http://goo.gl/D6hn2l 
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