
Motionsløb i Sorø by og langs Sorø Sø 

Voksenløb 
• Tidtagning med chip
• Publikumsvenligt løb i byen

Børneløb
• Tidtagning med chip
• Medaljer til alle børn
• Voksne må gerne løbe med

Walk & Talk
• Gåtur med oplevelser
• Kan gennemføres i eget tempo
• Se Sorøs kulturelle perler

Målområde: Sorø Torv 
Dette er et familievenligt arrangement  
& et oplagt personalearrangement. 

Sorø Byløb

Sorø

Løbsledelse Margit Nielsen 
 
Sorø Rotary Klub 
v.  Klaus Ekman
info@soro-bylob.dk
Tlf. 4063 4524

Overskuddet går ubeskåret til  
Julemærkehjemmet i Skælskør

 1. juni 2013
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Voksenløb 
Begynder kl. 11:00 
100 kr. pr. person

2,5 km, 5 km, 10 km 

Børneløb  
Begynder kl. 10:00

50 kr. pr. person t.o.m. 12 år
2,5 km

Walk&Talk 
Begynder kl. 10:45

75 kr. pr. person
3,2 km

Tilmelding 
www.soro-bylob.dk



Sorø Rotary Klub

Dato: Lørdag, den 1. juni 2013  
Start & mål: Nordea, STORGADE 22, 4180 SORØ 

Starttidspunkt
Kl. 10:00: Børneløb 2,5 km (t.o.m.12 år)
Kl. 10.45: Walk & Talk, 3,2 km
Kl. 11.00: Voksenløb 2,5 km, 5 km og 10 km

Løberuten  
Løberuten går igennem Sorø centrum og langs den  smukke 
Sorø Sø. Ruten er 2,5 km lang og kan altså gentages op til 4 
gange. For hver ny runde passerer du igennem Sorøs hoved-
gade, hvor du kan heppes videre af familie og venner midt i 
den travle lørdagshandel.

Walk & Talk – 3,2 km. 
Walk &Talk er for dig /Jer der gerne vil gå. På Walk &Talk ru-
ten vil du/I passere en række af Sorøs kulturelle og historiske 
perler. Der udleveres et kort og en kulturguide.

Forplejning 
Der vil være vand efter 2,5 km.

Tidsregistrering 
Der anvendes professionel chipregistrering til løbruterne. 
Husk at aflevere den udleverede chip straks efter løbet.  
Løbetiden kan ses på www.soro-bylob.dk

Startnummer  
Startnumre udleveres ved Nordea kl. 9.00 

Pris
Børneløb, 50 kr. inklusiv medaljer og gebyrer (t.o.m. 12 år)
Walk & Talk, 75 kr. inklusiv gebyrer
Voksenløb, 100 kr. inklusiv gebyrer

Tilmelding og betaling 
Du kan tilmelde dig til og med  onsdag den 29. maj 2013 på 
nedenstående link: www.soro-bylob.dk. Mod et ekstra gebyr 
på 30 kr. kan du også tilmelde dig på løbsdagen indtil kl. 9.45. 
Der tages alle forbehold for ændringer i afvikling af løbet. 

Spørgsmål 
Skriv til info@soro-bylob.dk, telefon: 4063 4524,  
v. Klaus Ekman eller se på www.soro-bylob.dk

Sorø Byløb 
Et oplagt firma- og familiearrangement med Walk & Talk samt  
et børneløb på 2,5 km og et  voksenløb på henholdsvis:  
2,5 km., 5 km og 10 km. 

Walk & Talk 

Mål

Voksenløb og børneløb

Mål

www.soroereklame.dk
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