
Sæbygårdløbet søndag den 19. juni: 
Et motionsløb for alle aldersgrupper. 

 
Løbsruter: 
En kort rute på 3,9 km og en lang rute på 10 km (opmålt af Dansk Atletikforbund). Ruterne er lagt i et 
naturskønt område med skov og marker, hvor den lange rute går op over Gedebjerget med udsigt udover 
Kattegat, Sæby og Frederikshavn. Ca.1 km af den lange rute foregår på asfalt, resten er skov- og grusveje. 
Den korte rute er lagt på skovveje. 
 
Børneløb: 
For børn under 10 år er der et børneløb (gratis) med en længde på cirka 1 km. Der er efter løbet en 
forfriskning til børnene. Tilmelding på stedet. Løbet starter kl. 13.30. 
 
Aldersinddeling: 
Piger/drenge 0-12 år, piger/drenge 13-16 år. 
Kvinder/mænd 17-35 år, kvinder/mænd 36-45 år, kvinder/mænd 46-55, kvinder/mænd 56 år og derover. 
 
Præmier: 
Der er præmier til alle gruppevindere sponseret af Newline. En vandrepokal uddeles til hold med flest 
deltagere. Den skoleklasse, der deltager med procentvis flest deltagere vinder en t-shirt. Der kræves 
minimum 4 deltagere for at lave et hold.  
 
Gavekort: 
Løbekompagniet i Aalborg sponserer 250 gavekort til en værdi af kr. 250 til køb af løbesko til de første 250 
tilmeldte løbere. 
 
Start, mål og omklædning: 
Tennisbanerne i Sæbygård Skov, Kildevej 59, 9300 Sæby. Der er kun i begrænset omfang mulighed for 
omklædning og bad. Diplomer udskrives til alle deltagere, der gennemfører. Sluttiderne vil også kunne ses 
på hjemmesiden: www.sik80.dk 
 
Starttidspunkter og startnumre: 
Søndag den 19. juni 2011. Kort rute kl. 14.00. Lang rute kl. 15.00. Børneløb kl. 13.30. 
Startnumre skal afhentes ved startstedet senest 30 minutter før start. 
 
Forplejning: 
Efter løbets afslutning udleveres der kildevand sponseret af BeneFit Sæby Fysioterapi til alle løbsdeltagere.  
På den lange rute vil der også være drikkevarer et sted på ruten. 
 
I målområdet vil der kunne købes lækre grillpølser fra Slagter Kjærgaard til fornuftige priser.  
 
Startgebyr: 
Børn 0-12 år: 25 kr. Børn 13-16 år: 35 kr. Voksne: 60 kr. Gebyr ved tilmelding på løbsdagen 10 kr. for børn 
og 20 kr. for voksne. 
 
Tilmelding til Sæbygårdløbet: 
Sidste frist for forhåndstilmelding er tirsdag den 14. juni. Tilmeld dig online på www.mintilmelding.dk  
 
Følgende oplysninger skal anføres ved Jeres tilmelding: 
 
Navn: By: Mailadresse: Køn: Alder på løbsdagen: Distance: Evt. holdnavn: 
 
Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til: 
 
 Telefon: Mail: 
Gunnar Møller Nielsen 6111 4502 gmn@turbopost.dk 
Henrik Sørensen 5184 9846 aakandevej@tiscali.dk 
  


