13. - 14. oktober 2018

Tilsluttet:

”Special arrangement”

Kjellerup Special historie.
Kjellerup Special er et vandretur, hvor man kan gå så
langt man vil inden for 24 timer. For at kunne erhverve
sig et diplom for deltagelsen i turen, skal man som
minimum have tilbagelagt 100 km.
Kjellerup Special blev første gang gået i 1994 med 23
deltager, som skulle gå en rundstrækning på 3,5 km 29
gange for at få et diplom. Fra 1999 og frem til 2009 var
der omkring 75 deltagere hvert år, og nu er der normalt
omkring 50 deltagere hvert år.
Der er sket en tilpasning af turen, således at man nu
starter med at gå 4 omgange på en rundstrækning
omkring Kjellerup by på ca. 10 km, og derefter skal man
så gå 14 omgange á ca. 4,3 km på en rundstrækning inde
i Kjellerup by, få at modtage et diplom for gennemført
tur.

Kjellerup Special 2018
Dato:

13. - 14. oktober 2018

Sted:

Kjellerup hallen, ved skolen
Tinghusvej 6, 8620 Kjellerup

Tid:

Der er samlet start kl. 08.00 d. 13/10.

Startgebyr:

225 kr. incl. IVV ved tilmelding og betaling inden d.
30/9 2018. ”Special arrangement”
Ved tilmelding inden 1/9 medfølger en special Tshirt, husk at angive størrelse.
Efter 30/9 2018 er prisen 300 kr.
Der ydes 25 kr. i rabat til medlemmer af
Kjellerup Special

Tilmelding: Kjellerup Special v/ Leif Sloth
Teglgade 38C, 8643 Ans by, tlf. nr. 8665 8080
E-mail: leifsloth@c.dk
Betaling:

Nordea Reg. nr. 9266 Konto nr. 6261446586
Husk at anfører hvem der betaler, samt sende en
tilmelding til Leif Sloth. Senest 14 dage efter
indbetaling modtager du en bekræftelse.

Forplejning: I startgebyret er indeholdt kaffe/the, saftevand,
brød med pålæg, kage, varm mad lørdag aften og
morgenmad søndag morgen.
Øl, sodavand og kildevand kan købes.
Overnatning: Der er mulighed for at overnatte fra fredag aften, og
frem til søndag kl. 12.00. Medbring selv sove grej.

Kjellerup Special som forening.
Foreningen har i februar en medlems weekend, hvor der fredag
aften holdes generalforsamling, lørdag er der en ”Lang
træningstur” på ca. 40 – 45 km, og om aftenen er der fælles
spisning og hygge.
82 km Special tur, er en ført vandring på 82 km i det midtjyske
landskab. Der startes meget tidligt lørdag morgen, og man er i
mål lidt før midnat.
Bustur til ”Dødsmarchen” i Belgien under navnet ”Danish
Dynamite Walkers”. Turen er kun for medlemmer.
Kjellerup Special 24 timers vandring i oktober, som er
foreningens hoved arrangement.
Bjergvandring er en ført vandring på ca. 45 km som går fra et sted
til et andet via en rute der kommer forbi så mange ”bestig bjerge”
toppe som muligt.
Kontingentet udgør 20 kr. pr. person om året. Som medlem får
man rabat på 20 kr. på startgebyret på Kjellerup Special, 82 km
Special tur og Bjergvandringen.
Medlemskab tegnes ved indbetaling af 20 kr. til reg. Nr. 9266,
konto nr. 6261446586, samt indsendelse af oplysninger om navn,
adresse, fødselsdato og år til E-mail: leifsloth@c.dk

