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Vestjysk Halvmaraton 
DAF opmålt 

Løb Vestjysk Halvmarathon 2017
–  og oplev naturen i efterårets flotte farver omkring  

Storåen og Vandkraftsøen ved Mejdal og Tvis.
RUTER
Vestjysk Halvmarathon starter og slutter som sædvanlig ved Mejdal-Hallen. 2017 er 20. 
udgave af Vestjysk Halvmarathon, derfor har vi udvidet løbet med en kort rute, som vi 
kalder “VHM – Søen Rundt” og er på 11,1 km. Der løbes på veje og stier i villakvarterer og 
skovområder, på mindre asfaltveje gennem Tvis, over træbroen ved Tvis Møllevej og på grus-
og asfalt stier omkring søen til målet ved Mejdal-Hallen. En halvmarathon i meget naturskønne 
omgivelser. Kan vi slå rekorden igen i år?

I 20. udgave af VHM har vi valgt at lave en kort 
rute til dem der ikke ønsker at løbe så langt. 
Vi håber på den måde at kunne tilgodese flere løbere.

VHM – Søen Rundt starter kl. 13.15. Der opvarmes sammen med 
halv marathon løberne. Ruten følger VHM ruten til Tvis Møllevej, her 
drejes til venstre hen over træbroen og følger herfra VHM ruten igen. 
Ruten er ca. 11,1 km.

REKORD-
PRÆMIER 
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VHM - Søen Rundt 
11,1 km 





Praktisk info
Dato og tid:  Lørdag d. 4. november 2017 kl. 13:00. 
Early starters:  Early start tilbydes til løbere der forventer at skulle bruge 2½ time 

eller mere, og personer som ønsker at gå ruten. 
Der er ikke fartholdere, cykelordonans mv. til Early starters. 
Early starters starter kl. 12.00

VHM – Søen Rundt: (11,1 km.) Start kl. 13.15
Start, mål og omkl.: Mejdal-Hallen, Slåenvej 65, Mejdal, 7500 Holstebro.
Startgebyr 
Vestjysk halvmarathon:  175 kr. senest 29. oktober kl. 18.00
  200 kr. herefter og på dagen 
VHM – Søen Rundt:  100 kr. senest den 29. oktober kl. 18.00 

125 kr. herefter og på dagen 
Ved eftertilmelding kan der betales med Mobilepay

Online tilmelding: Senest d. 29. oktober 2017 kl. 18:00. Max 1.600 deltagere.
Aldersgrænse: Skal være fyldt 15 år på løbsdagen. (gælder kun halvmarathon) 
Startnumre: Udleveres på løbsdagen fra kl. 11:00.
Præmier: – 3 første herrer og damer
 – Præmie til største hold 
 –  Lodtrækningspræmier til forhåndstilmeldte
 –  Der er gavekort på 5.000 kr. ved løbsrekord på halvmarathon 

Pt. hurtigste mand 1.09.25 – kvinde 1.18.45
Fartholder på 
halvmarathon: Der er fartholdere på 5:00, 5:30, 6:00 og 6:30 min/km. 
Tidtagning: Der løbes med chips
Væskedepoter: Vestjysk halvmarathon: 3 steder på ruten ved 6, 14 og 17 km. 
 VHM – Søen Rundt (11,1 km): Ved 4 (14) – 7 (17) km.
 Der er væske og frugt i mål.
Resultater:  Forhåndstilmeldte får SMS med tiden, når de kommer i mål. 

Medalje til alle der gennemfører Vestjysk Halvmaraton. 
Diplom og resultatliste på www.vestjysk-halvmarathon.dk

Parkering:  Busser parkerer ved Mejdal-Hallen  
Personbiler på arealer i området. Se nærmere på hjemmesiden. 

Information:  www.vestjysk-halvmarathon.dk eller Halling Boutrup tlf. 6085 0800.
 Og på facebook: Mejdal-Halgård Motion
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Åbent alle dage fra kl. 07.30-20.00.                                                
D I T  L O K A L E  I N D K Ø B S S T E D !
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Vestjysk Halvmarathon

Du har arbejdet for 
dine penge.
Nu skal de arbejde 
for dig.
Renten er nu så lav, at vi synes, du skal overveje at investere.

Prøv vores beregner på vestjyskbank.dk/godinvestering og se 
hvor meget du kunne have fået ud af din opsparing.

Opsparingskonto eller investeringsløsning? 
Det er kun dig, der kan afgøre det, men vi rådgiver dig gerne. 

Velkommen i Vestjysk Bank.

 vestjyskbank.dk/holstebro

Torben Gudiksen
Privatrådgiver
tg@vestjyskbank.dk

Karina B. Brøndum
Privatrådgiver
kkb@vestjyskbank.dk


