Invitation til Grennessminde-løbet 2018
Hvis bare I vidste hvor stor en fornøjelse det er at skrive denne invitation!
Vi vil gerne starte med at sige tak for jeres store opbakning sidste år, vi var blæst bagover af glæde og vi
havde en fest.
I år indbyder vi så igen til løbefest, og det ligner meget det vi gjorde sidste år.
Her er lidt fakta:
Dato: Mandag den 18.06.2018
Tidspunkt: Løbsstart kl. 18.00, nummerudlevering starter kl. 16.00, - kom gerne i god tid og nyd vores
dejlige omgivelser, se Domen og hils på vores søde dyr.
Sted: Grennessminde, Snubbekorsvej 18, 2630 Taastrup
Distancer: Ruten er 2,5 km lang, og kan gennemløbes op til 4 gange, dvs. at man kan gå, løbe, kravle,
hoppe, danse mellem 2,5 – 10 km. Du skal ikke tilmelde dig en bestemt distance, for du bestemmer
undervejs i løbet hvor mange omgange du har lyst til at løbe. Ruten er på skiftende underlag og er
desværre ikke egnet for kørestole eller rollatorer
Pris: Normalpris 75 kr. pr. person, pris for TIK-løberne og TIK-Tri medlemmer 50 kr. pr. person som
inkluderer, tidtagning med chip på DAF opmålt rute, t-shirt, et let måltid økologisk mad samt medalje til
børnene.
VIGTIGT! Hvis du ønsker en t-shirt, har vi brug for at modtage din tilmelding senest den 04.06.2018
Tilmelding sker ved at sende en mail til Katrine på kstilbo@gmail.com eller Charley på
ultracharley@gmail.com med følgende oplysninger:
Fulde navn: ”Katrine Stilbo”
Adresse: ”Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup”
Email: ”kstilbo@gmail.com”
Fødselsdato: dd.mm.år ”21.07.74”
Størrelse på t-shirt: (dame str. XS-XXL og herre str. XS-XXXL) Kun ved tilmelding før 04.06.18
Billede/skærmprint af kvittering fra Mobilepay nummer 41918259
Ved spørgsmål kontakt da Katrine på telefon 27152373 eller kstilbo@gmail.com eller Charley på
ultracharley@gmail.com
Vi glæder os til at se jer igen
På Grennessmindes vegne
Charley og Katrine

