
Motionsløbsserie fra oktober til marts – 7 løb – 
7 forskellige steder i Assens Kommune

Vintercup Vestfyn 2017-2018 

Tilmeld dig hele serien og få en lækker 
langærmet løbetrøje til en værdi 
af 500 kr.

Hvor?
Vintercuppen afvikles over 7 søndage fra oktober 2017 til 
marts 2018, nemlig:

Søndag den 8 oktober kl. 10: Løb i Assens med start og mål 
ved ARENA Assens, Rådhus Alle 25, 5610 Assens.

Søndag den 29.  oktober kl. 10: Løb i Aarup med start og mål 
ved Aarup Stadion, Stadionvej 13, 5560 Aarup.

Søndag den 26. november kl. 10: Løb i Haarby med start og 
mål ved Haarby Stadion, Sportsvej, 5683, Haarby.

Søndag den 17. december kl. 10:  Løb i Glamsbjerg med start 
og mål ved Glamsbjerg Fri og efterskole på Krengerupvej 50, 
5620 Glamsbjerg.

Søndag den 14. januar kl. 10: Løb i Ebberup med start og mål 
ved Ebberup Hallerne, Skolevej 7,  5631 Ebberup.

Søndag den 18. februar kl. 10: Løb i  Kerte. Start og mål er 
ved klubhuset i Kerte, Kertevej 59, 5560 Aarup.

Søndag den 11. marts kl. 10: Løb i Vissenbjerg med start og 
mål ved Vissenbjerg hallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Der løbes primært på grusstier og asfalt.

Ved alle løb er der 2 distancer – ca. 5 km eller ca. 10 km. 
Du behøver ikke at løbe samme distance til alle løbene.

Efter hvert løb vil der efter løbet være mulighed for lidt social 
hygge og lidt forplejning.

Hvad koster det og hvordan bliver jeg 
tilmeldt? 
Prisen for hvert løb er 50 kr. Hele serien koster 350 inkl. et 
par lækker løbetrøje som kan ses og prøves i Sportigan Assens

Løbsserien er sponsoret af Bryggeriet Vestfyn, Sportigan 
Assens og Sparekassen Fyn.

Hvis du vil have løbetights inden det første løb skal du 
tilmelding dig senest den 10. september

Tilmeldingen sker via 
www.vestfynsfirmaidraet.dk

Tilmelding til de enkle løb kan ligeledes ske på ovennævnte 
hjemmeside indtil fredagen før løbet eller ved start på løbs-
dagen mellem kl. 9.15 og 9.45
 

Har vi mulighed for træning op 
til løbene?
Ja selvfølgelig er der det – I alle de deltagende byer tilbyder 
den lokale løbeklub fælles løbetræning i hele perioden. 

Læs mere om steder og tider under 
Vintercuppen på 
www.vestfynsfirmaidraet.dk    

www.vestfynsfirmaidraet.dk
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