
Motionsløb i Sorø by og langs Sorø Sø

• Voksenløb 
• Tidtagning med ”chip”
• Publikumsvenligt løb

• Børneløb
• Voksne må gerne løbe med
• Godt miljø for tilskuerne

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

• Målområde: Sorø Torv

• Dette er et familievenligt arrangement & oplagt personalearrangement. 

Sorø-byløb

Sorø

Løbsledelse
Margit Nielsen
Sorø Rotary
info@soro-bylob.dk
Tlf. 40 63 45 24

Overskuddet går ubeskåret til Polio Plus kampagnen, 
der skal udrydde polio – børnelammelse på verdensplan

 2. juni 2012
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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 u. 12 år
2,5 km

Walk&Talk
Begynder kl. 10:45

75 kr. pr. person
3,2 km

Tilmelding
www.soro-bylob.dkSpørgsmål kan sendes til info@soro-bylob.dk. 

Yderligere info om selve Byløbet kan ses på løbets hjemmeside:  
www.soro-bylob.dk.

 

Tilmelding og betalingen 
på kr. 355,- kan ske kontant ved opstartsmødet 9. 
marts, - eller pr. mail på: info@soro-bylob. dk.  
samtidig med indbetaling på reg. 2300 konto 
0759-468-694. Husk at oplyse navn og adr., tlf.nr., 
fødselsdato og email

Klub
info@soro-bylob.dk
Klaus Ekman Tlf: 40 63 45 24

PGI-Motion og Sorø Rotary Klub arrangerer  
løbetræningspakke inklusiv deltagelse i Sorø Byløb 
lørdag den 4. juni 2016. 

Firmaerne vil få en unik chance for at få smil, latter og fælles 
samtaleemne i lang tid og de enkelte personer, som deltager 
sammen med firmaet eller sammen med venner, får en mulig-
hed for at få bedre kondition og velvære. Om du er øvet eller 
begynder eller har været med før, er underordnet - trænerne 
finder et program der passer til de forskellige niveauer.
 
Løbepakken består af: 
• Opstartsmøde på Kulturcafé Ludvig
• 2 ugentlige fællestræninger á 45 min. fra 14. marts til 1. juni
• Deltagelse i Sorø Byløb
• 1 års medlemskab af PGI-Motion Sorø

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30.  
På Kulturcafé Ludvig, Ingemannsvej 5
Opstartsmøde med indledende løbeteori v/ læge Asger Torp 
Jensen og fysioterapeut Susanne Knudsen. 

Mandag den 14. marts 2016 kl. 17.30. 
Løbetræning v/PGI-Motion startende på parkeringspladsen ved 
Sorøhallen. 
Der løbes mandag og onsdag, og afsluttes med deltagelse i Sorø 
Byløb lørdag 4. juni 2016. 

Grib chancen for en unik mulighed for at komme i god løbeform 
sammen med dine venner eller kollegaer.

Vi håber at se en masse glade mennesker.

Overskuddet går til Hospice i Dianalund

BORUPGAARD

HOLTE HOLTE

KLARSKOVGAARD KLARSKOVGAARD

ROSKILDE ROSKILDE

SORØ STORKRO

MIDDELFART MIDDELFART

KONGEBROGAARDEN KONGEBROGAARDEN

KELLERS PARK KELLERS PARK

KOLDING KOLDING

REBILD BAKKER REBILD BAKKER

SØNDERBORG SØNDERBORG

VARBERGS KURORT VARBERGS KURORT

ASPENÄS ASPENÄS

HOTELS HOTELS

comwell.dk

BORUPGAARD

comwell.dk

SORØ STORKRO GRAND PARK GRAND PARK

STOREBÆLT STOREBÆLT

AARHUS AARHUS

Comwell Sorø Storkro
Abildvej 100 
DK-4180 Sorø
Tel (+45) 5783 5600
hotel.sorostorkro@comwell.dk
comwellsoroe.dk

...på Comwell Sorø Storkro
Din bryllupsfest, konfirmation, fødselsdag mv. er en helt unik begivenhed for dig.
Det ved vi, og vil gøre alt for, at netop dit arrangement lever op til dine vildeste forventninger!
 
Gastronomi og vin sammensat og afstemt efter lige præcis dine ønsker, omgivelser der indbyder til ro og 
hygge, samt et personale der vil gøre alt for, at netop dine forventninger indfries.
Og husk at du optjener point på festarrangementer i Comwell Club.

Se mere på www.comwellsoroe.dk

Motionstilbud


