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Kleine Haarloop
Kring van Dorth
(tussen Deventer en Zutphen)

Zondag 7 oktober 2018
Nu ook Kidsrun 1 km

Afstanden:
1
km
2
km
5,5 km
10 km
10 EM

www.sport-88.com

De 30e en laatste Kleine Haarloop 2018
Op zondag 7 oktober 2018 wordt voor de 30e en laatste keer De Kleine Haarloop gehouden, de laatste mogelijkheid
om nog een keer aan deze unieke en gezellige loop mee te doen.
Voor iedereen die vroeger ooit gelopen heeft maar nu niet meer hardloopt, is het mogelijk de 5,5 km door deze
schitterende omgeving te wandelen en zo nog een keer de unieke sfeer van De Kleine Haarloop mee te maken.

Start en Finish
De start en finish is bij hostel Stayokay De Kleine Haar in de Kring van Dorth aan de Dortherweg 34, dat gelegen is tussen
Gorssel en Bathmen. Vanaf 12.00 uur kan er geluncht worden.
Programma en inschrijfgeld
Afstand
Starttijd
Voor-inschrijving		
Kidsrun
1 km
10.35 uur
gratis - € 2,50 lunch		
Jeugdrun
2 km
10.36 uur
gratis - € 2,50 lunch		
5,5 km
11.00 uur
€ 7,50 - € 10,- incl. lunch 		
Wandelaars en Nordic walkers kunnen zich ook voor deze afstand inschrijven.
10 km
11.10 uur
€ 7,50 - € 10,- incl. lunch
10 EM
10.30 uur
€ 7,50 - € 10,- incl. lunch

Na-inschrijving
gratis
gratis
€ 10,€ 10,€ 10,-

Alleen de voor-inschrijvers kunnen zich opgeven voor de lunch voor een bedrag van € 2,50.
Voor na-inschrijvers bestaat de mogelijkheid tegen een betaling van € 3,50 de lunch te nuttigen zo lang de voorraad strekt.
Voor-inschrijving
Via internet www.sport-88.com vanaf 1 juli 2018 tot uiterlijk maandag 1 oktober 2018.
Na-inschrijving
Dit is mogelijk op zondag 7 oktober 2018 vanaf 9.00 uur en tot 30 minuten voor aanvang van de loop.
Tijdregistratie
De tijdregistratie wordt verzorgd door GeVo-PST. Hiervoor wordt een chip bevestigd aan de schoen via de schoenveter of
door middel van een tie-rab. Na afloop moet de chip weer worden ingeleverd. Andere chips worden niet geregistreerd.
Voorzieningen
Bij hostel Stayokay De Kleine Haar is zowel kleed- als douchegelegenheid aanwezig, alsmede massageruimte.
Na afloop is er voor elke deelnemer een blijvende herinnering.
Uitslagen
Deze worden gepubliceerd op de website van SPORT ‘88: www.sport-88.com en op www.uitslagen.nl.
De prijsuitreiking van de eerste drie van de verschillende afstanden zal om circa 12.45 uur plaatsvinden.
Eigen risico
Deelname aan De Kleine Haarloop is voor eigen verantwoording en risico.
Meer weten?
De Kleine Haarloop wordt georganiseerd door de trim- en atb club SPORT ‘88 uit Gorssel.
Voor nadere informatie zie www.sport-88.com of bel John Immink, tel. 0575 520581 of 06 30876048.

