
 

 

Horsens Posten Løbet 
 

Praktiske oplysninger  
Løbet afholdes på Grundlovsdag søndag den 5. juni 2016 fra Dyrskuepladsen, 

Hattingvej 2, 8700 Horsens 

Der er børneløb på 840 m, 2,4 km juniorløb for 3-5 klasse; 5 km, 10 km og 

halvmaraton for voksne. Start og mål er på Dyrskuepladsen. Startgruppen vil fremgå 

af startnummeret. 

Der er 4 startgrupper for 5 km og 2 startgrupper for 10 km. 

Ruterne er DAF opmålt, dog ikke ruterne til junior- og børneløbet. 

Online tilmelding kan foretages til og med den 23. maj 2016. Online 

tilmelding/betaling foregår via punktet "Tilmelding" i menuen for oven. Der åbnes for 

tilmelding primo februar. 

Eftertilmelding og afhentning af startnumre kan ske på Dyrskuepladsen kl. 10.00 - 

12.00, eller hos 

Sportigan i Horsens, fredag den 3. juni kl. 17-20. 

OBS! Vi modtager desværre ikke betalingskort, men der kan betales med kontanter, 

Swipp og MobilePay. 

 

Deltagergebyr  

 
Tilmelding 

indtil 1/5 

Tilmelding 

2/5-23/5 

Eftertilmeldi

ng 

Halvmaraton 150,- kr. 175,- kr. 200,- kr. 

5 km og 10 km 100,- kr. 125,- kr. 150,- kr. 

Børneløb (indtil 2. klasse) 50,- kr. 60,- kr. 75,- kr. 

Juniorløb (3. - 5. klasse) 50,- kr. 60,- kr. 75,- kr. 

Walk 100,- kr. 125,- kr. 150,- kr. 

 

Ovenstående priser er ekskl. administrations- og kortgebyr ved online-tilmelding. 

Børn der ønsker at deltage i 5 km, 10 km løb eller 5 km walk, betaler samme pris som 

voksne. 

Alle deltagere i børneløb får en medalje, men ikke på de øvrige distancer. 

Lodtrækningspræmier 

Forhåndstilmeldte deltager i udtrækning af lodtrækningspræmier til samlet værdi af 

17.000 kr. 

Blandt alle, der er tilmeldt senest den 1. maj, trækkes der lod om et gavekort på 

kr. 3.000,- til en cykel - sponsoreret af Horsens Cykler 

 



 

 

Tidsskema  

kl. 10.00 

Eftertilmelding og udlevering af startnumre. Der er åben for eftertilmelding 

indtil 30 minutter før start på den pågældende distance. Nummerudlevering 

foregår frem tilstart. Kom i god tid. Der kan være kø. 

kl. 11.45 Start juniorløb (3.-5. klasse) 

kl. 12.15 Start børneløb 1 (førskolebørn) 

kl. 12.35 Start børneløb 2 (0.-2. klasse) 

kl. 13.00 Start halvmaraton 

kl. 13.20 Start 5 km - gruppe 1 (blå farve på startnummer) 

kl. 13.25 Start 5 km - gruppe 2 (grøn farve på startnummer) 

kl. 13.30 Start 5 km - gruppe 3 (gul farve på startnummer) 

kl. 13.35 Start 5 km - gruppe 4 (rød farve på startnummer) 

kl. 13.40 Start 5 km walk (lyserød farve på startnummer) 

kl. 14.00 Start 10 km - gruppe 1 (blå farve på startnummer) 

kl. 14.05 Start 10 km - gruppe 2 (grøn farve på startnummer) 

kl. 15.45 
Præmieoverrækkelse og lodtrækningspræmier. 

Pokaloverrækkelse til dagens største hold 

kl. 16.00 Afspærringer fjernes på ruten 

kl. 16.30 Pladsen lukker 

 

 

Dyrskuepladsen  
På pladsen er der mulighed for værdiopbevaring og køb af pølser, kaffe, slik og is. 

I målområdet er der frugt, sportsdrik og vand til alle løbere samt mulighed for 

massage. 

Samaritter vil være tilstede hele dagen. 

Der vil være hoppeborg og andre aktiviteter for børn, og igen i år demonstrerer 

brandvæsnet og Responce køretøjer og redningsudstyr. 


