
Assens BeLøbet skydes igang den 18. august 2017 kl. 15.30 ved Anlægget i Assens. Der er 
mulighed for tilmelding fra kl. 14.00-15.00, hvis du ikke har købt billet på forhånd. Løbsnumre og 
T-shirts udleveres fra kl. 14.00. Alle elever fra Assens Skole deltager gratis, og tilmeldes via 
skolen (obligatorisk). T-ShirTS SKAL forudbestilles senest d. 2. august (der medfølger ét lod til 
lodtrækningen). Ingen lod på løbsnr. - se bestilling på bagsiden. hUSK at overskuddet gå til Assens.
DeLTAgergeByr: 50 kr. (børn under 18 år) - 100 kr. voksen - 50 kr. pensionist (60+)
LoDDer til sponsorgaveudtrækningen  kan købes på pladsen - 1 lod kr. 50 / 3 lodder kr. 100.
FæLLeSSpiSning: 
Assens Borgerforeningen sørger 
for fællesspisning i teltet. 
pizza & salat buffet kr. 60 
(pr. person og børn under 3 år er halv pris). 
Spisebilletter købes hos Assens
Bageri og Dagli’ Brugsen Assens
Madkurv må gerne medbringes.
Drikkevarer skal dog købes på 
pladsen.

Ses vi   18. august - ja selvfølgelig

TrAV 3 - 5 km
LØB 3 - 5 - 10 km
CyKeL 10 - 15 - 30 km
.... ALLe kan deltage!

Se mere på  www.AssensBy.dk

Assens BeLøbet er arrangeret i fællesskab mellem Assens Skole - Assens Borgerforening og Assens Idrætsforening samt en gruppe 
lokale ildsjæle. Assens BeLøbet er byens årlige motionsdag der arrangeres for 7. gang. De indsamlede penge samt sonsorbidrag går 
til gode formål og forbedringer i Assens til glæde for byens borgere. Denne gang er målet et FJORDBAD læs mere på www.AssensBy.dk
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TrAV       LØB          CyKeLLØB           Kr.

navn            Fødselsdato          

T-shirts                    Antal         Tilmeldingsgebyr  ialt kr.
Børne  T-shirt á 50 kr.           Børne T-shirt     ialt kr.
Voksen  T-shirt á 75 kr.           Voksen T-shirt  ialt kr.
                            ToTAL
T-shirts til BØrn á 50 kr. pr. stk.
Jeg ønsker flg. størrelser - skriv antal T-shirts foran størrelsen:

T-shirts til VoKSne á 75 kr. pr. stk.
Jeg ønsker flg. størrelser - skriv antal T-shirts foran størrelsen:

             Betaling via Mobilepay på 42 50 17 45 - HUSK at angive indbetaler-id.

             Betaling via pengeoverførsel til konto: 9322 - 0006844669

             Denne blanket skal afleveres til Torben Larsen, Boeck Hansensvej 10, Assens eller 
             send en mail med ovenstående oplysninger til holtlarsen@privat.dk

Tilmeldingsgebyr: Børn under 18 år - kr. 50. Voksen - kr. 100. 60+/pensionister - kr. 50. 
Hver deltager kan kun tilmeldes én diciplin, da aktiviteterne udføres samtidig. 
*Cykelløb kan kun vælges fra 7. klasse og opefter - eller ifølge med voksen. 
Deltagerlister offentliggøres på www.AssensBy.dk efter registreret betaling.
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