
 

 

Sankt Hans løb for hekse, troldmænd og troldunger  

Kom og vær med til at skyde Stenmagle Bylaugs Sankt Hans Fest i gang med en motionstur den 23. juni 

2012 kl. 14.00. 

Turen er for hele familien. Er du gående eller løber du for motionen eller for ambitionen, så har vi ruten og 

turen for dig. Løbet foregår på stierne og i den dejlige natur i Assentorp og vi starter og slutter på Assentorp 

Camping. Ruterne er udlagt hovedsageligt på grusveje og i varierende terræn. Den tekniske sværhedsgrad 

er let til middel. Ruterne er afmærket helt vejen rundt. 

For hyggen, hjertet og de allermindste 

Tag de allermindste i barnevognen med og gå den smukke 5,5 km. rute og oplev den fantastiske natur og de 

hyggelige gårde, - og få dig samtidig en god snak med de andre gængere undervejs. 

For den gode motion 
Løb samme 5,5 km, som de gående og kom hurtigst rundt.  

For ambitionen 

11 km er for dig, som gerne vil være lidt mere ambitiøs og få maximalt ud af eftermiddagen inden 

bålfesten. 

Præmier til alle 

Gode sponsorer har igen sikret præmier til den hurtigste heks/troldmand på 11 km og 5,5 km. Til 

troldungerne under 12 år er der som noget helt nyt også præmier til den hurtigste på 11km og 5,5 km. Alle 

får udleveret en medalje for gennemførelse. Præmierne og medaljerne overrækkes ved Sankt Hans Festen 

på Holmsgården, Sorøvej 57, 4295 Stenlille kl. 17.30. Fra kl. 18.00 er der gratis pølser til Bylaugets 

medlemmer og samt slush-ice og popcorn til trolddungerne. 

Depot, forplejning, omklædning og bad 
Der vil være vanddepot på løberuten vand undervejs. Når alle er kommet i mål hygger vi os med kaffe, kage 

og frugt og snakker om turenes oplevelser. På campingpladsen finder du bade og omklædningsfaciliteter. Er 

dine ben helt møre inden eller efter løbet har du mulighed for at få massage. 

Tilmelding 
Deltagelse for medlemmer af Bylauget er gratis – for andre kr. 25,-. Du tilmelder dig og din familie via 

Bylaugets hjemmeside www.stenmagle.dk eller du kan sende en sms til tlf. 41106570. Endelig er du 

velkommen til at ringe til Birgit på Tlf. 41106570 og tilmelde dig.  

NB! Husk at opgive antal deltagere, om du er medlem af Bylauget, distance og om du/I er gående eller 

løbende. Du kan melde dig ind i Bylauget på løbsdagen. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen! 

Mange løbehilsner Birgit Jensen og Lisbet Jønsson 


