
Så skal der sættes X i kalenderen. 
Lørdag d. 10/8/2019 laver vi en hygge-løbe-trail-sand-og-vand-tur, med mulighed for 
efterfølgende dukkert og frokost. 

 
 
PROGRAM: 
Mødested(Start/slutsted):  Amtsvejen 6-8 3390 Hundested 
Mødetid: kl. 09:00 
Ø-Tur ca. 09:15-12:45 
Dukkert/omklædning 13:00-13:30 
Frokost 13:30-? 
 
Løber du med hele vejen bliver det maks. 19km. Der vil blive holdt pauser ved 6,5km. 
9,5km. og 12,5km. 
Vil man løbe kortere, kan der hoppes på, på turen så man i stedet løber 14 eller 7km. 
Nærmere info, om dette, kan i få af mig, hvis det er relevant.  
Bemærk alle tider og distancer er cirka/deromkring tider/distancer. 
  
HUSK (til løbeturen) 
Obligatorisk udstyr: 

o Vand/energi til turen. 
o Penge til overfart 70.- Betaling: Der kan betales med Kontanter,  samt 

betalingskort (Dankort, Visa, Visa elektron, Mastercard, Maestro, JCB Cards, 
American Express ). 

Evt. ekstra udstyr, hvis det bliver vådt undervejs: 
o Løbe sokker 
o Løbe t-shirt 
o Løbe shorts 
o Pak skifte tøj tørt! 
o En jakke, da der kan være en del vind på overfarten 

 



HUSK (til efter løbeturen) 
o Badetøj 
o Håndklæde 
o Skiftetøj 
o Penge til frokost 

 
Man kan selvfølgelig selv bestemme hvor meget af programmet man vil deltage i. For 
at være sikker på en plads til frokosten skal i dog tilmelde jer til frokostdelen senest 
31.07.2019. Der vil så blive lave en samlet reservation, på Halsnæs Bryghus. 
Se evt. http://www.halsbryg.dk/frokost-og-aften/ 

 
 
Lidt om ruten: 
Vi løber afsted fra Hundested havn mod Lynæs af sand/grusstier. Vi fortsætter 
af ”Klintestien” der godt kan være lidt våd. På toppen, af stien kan vi skimte dagens 
mål. 
Ved Sølager, ”vender vi skiltet” så færgen kommer og tager os med over fjorden. 
Herefter videre af stranden og stier med til Alholm Ø, som er dagen mål. Er der 
lavvande i fjorden kan vi gå ud på øen, hvor vi løber en runde, før vi vender, og 
begiver os hjemad mod Hundested, af næsten samme rute som vi løb ud. 
Vel tilbage til Hundested er der mulighed for en dukkert på stranden, inden vi går over 
på Halsnæs Bryghus og får en velfortjent frokost, imens dagens strabadser evalueres 
over en forfriskning.  
 
Vi håber der er nogle der vil med på denne unikke og anderledes løbetur, hvor vi 
møder et meget varieret terræn "#$% 


