
Praktiske oplysninger ift. selve løbsdagen 
  
Opgaver til frivillige som I skal sørge for:  

Udskæring af frugt og vanddepot. Bemanding af depoterne. Medbring selv fade, knive, skærebræt og 
æbledelere! 

Udlevering af elastikker på ruterne (3 personer), sammen med de tre frivillige fra jeres ”partnerby”. Så står 
der både en lokal og en gæst og uddeler elastikker ved hver post 

Opsætning/markering af ruterne og skilte 

Stå ved evt. afspærring og anvise alternativ vej 

Håndtering af evt. bespisning og  andet salg 

Og så vil der sikkert være nogle forskellige opgaver, som opstår undervejs - dem tager vi, som de kommer 
         
Medbring også 1 trillebøre til transport af elastikker, hvis ikke der kan køre en bil ud på ruten, hvor der 
halvvejs udleveres elastikker 

 

På løbsdagen kommer vi med: 

Frugt 

Vanddunke 

plastickrus 

Armbånd 

Afmærkningsbånd 

Målportal 

Affaldsstativer og poser 

Kabeltromle 

Beachflag 

Og så kommer Rolf med  ting til afspærringer som I har aftalt. Eller måske sørger I selv for det. 

 Vi vil gerne at I sørger for, at der er et bord + 2 stole til rådighed til os 

  
 
 



Mødetider  

 
Vi kommer ud til jer kl. 16.00 ved mødestedet 
Jeres lokale frivillige kan møde op ml. 16 og 17 alt efter, hvor meget I har forberedt på forhånd 
Jeres hjælpere fra partnerbyen, behøver ikke møde ind før kl. 17.30 med mindre I har aftalt andet med 
dem. 
Og så aftalte vi til evalueringen at værtsbyen tager sig godt af sine gæster udenbys fra og sørger for lidt at 
drikke, spise mm. til dem. 
  
Jeg har noteret at følgende byer besøger hinanden og deler elastikker ud: 
  
Ulbjerg (15/6) / Skals (17/6) 
Vejrumbro (14/6) / Rødding (9/6) 
Tapdrup (26/5) / Rødkærsbro (3/6) 
  
Vammen  Ravnstrup (19/5) 
Ravnstrup Mammen (1/6) 
Mammen  Vammen (2/6) 
  
Knudby/Kvols  Kjeldbjerg (27/5) 
Vridsted  Kjeldbjerg (27/5) 
Kjeldbjerg  Knudby/Kvols (11/5) 
Kjeldbjerg  Vridsted (7/6) 
  
 Her er kontaktoplysninger, hvis I ønsker at kontakte jeres ”partnerby” 
  

Kjeldbjerg Anne Grethe Præst Anne Grethe Præst <sagpraest@yahoo.dk> 
Rødkærsbro karen 

friis karenfriis66@gmail.com 
Karen Friis Nielsen <Karen.Friis.Nielsen@dgi.dk> 

Skals Lars Åge Møller 
  

lars@ray-tracer.dk 

Tapdrup Thomas Højen Thomas Randi <husby.hoejen@gmail.com> 
Ulbjerg Kirsten Starbæk Pedersen 

  
emilkirsten@hotmail.com  

Mammen Peter Rasmussen peter@bechgaarden.dk  

Knudby-Kvols-
Kvosted 

Annette Bernsbo Uhre Annette Bernsbo 
Uhre annette_bernsbo_@hotmail.com 

Vammen Ghita Rasmussen 
Vammen idrætsforening 
  

Ghita Rasmussen <ghitaj@live.dk> 

Rødding Trine Svenstrup Kinch Trine Svenstrup Kinch <trinesvenstrup@gmail.com> 
Vejrumbro Poul Martin Christensen Poul Martin Christensen <pmc4127@gmail.com> 
Vridsted Hanne Kristensen alfred.hanne@fiberpost.dk 

Ravnstrup Majbrit Nørgaard Christensen Majbrit Nørgaard Christensen 
<mnc@jobcenterviborg.dk> 

  
  
  
Med venlig hilsen 
 
Susanne Bendtsen 
Borgerguide og kulturmedarbejder 
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