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Onsdag 26. august 2015 
med start kl. 18 på Ring- 
ridderpladsen i Aabenraa. 
Festlig afslutning med 
fyrværkeri kl. 22

Sønderjysk løbefest  
for dine kolleger  
og medarbejdere.  
Stafetløb på 5 x 5 km  
- eller 5 km gårute

Fælles hygge i telt-
byen med borde og 
bænke til jeres hold og 
en lækker madkasse 
og drikkevarer 

Tilmelding på DHLstafetten.dk/Sonderjylland

The logistics Company for the world



SAML KOLLEGAER & MEDARBEJDERE OG LØB MED TIL

DHL STAFETTEN 2015
Holdånd og hygge går hånd i hånd til årets store udendørs firmafest,  

og alle kan være med når DHL Stafetten sender stafetten videre  
til store og små virksomheder.  

Saml jeres hold nu, og vær med når det går løs den 26. august.

5 x 5 km stafet for virksomheder
DHL Stafetten finder sted på Ringridderpladsen  
i Aabenraa. Hvert hold består af 5 personer og hver  
person på holdet løber eller går 5 km på en rute,  
der snor sig igennem teltbyen og ud i skoven.

Løbet afholdes
Onsdag den 26. august kl. 18.00

Sammensæt jeres hold
Sammensæt jeres stafethold af 5 personer, som hver skal 
løbe 5 km eller gå de 5 km sammen. 

Mere end 25 hold? 
Hvis I samler mere end 25 hold, kan I få en virksomheds- 
aftale som gør det nemmere for jer at administrere 
tilmelding og betaling samt giver jer flere andre fordele. 
Kontakt os på telefon 2042 1959 og få en aftale.

Pris pr. hold
Det koster 750,- kr. pr. hold (5 personer) at deltage i  
DHL Stafetten. Inkluderet i prisen er årets madkasse. 

Betaling
Betal med betalingskort ved online tilmelding (der  
tillægges forskellige gebyrer afhængigt af korttype).

Tilmelding
Tilmeld jer online på DHLstafetten.dk/Sonderjylland

VIGTIGT: Husk at booke en teltplads
Glem ikke at booke teltplads i den hyggelige teltby. En 
del af konceptet er, at man hygger sig i teltene ved de 
bestilte bord/bænkesæt. Teltene - med plads til 216 pers. 
indrettes med borde og bænke efter jeres behov - så I 
sidder samlet.  Book jeres teltplads separat ved tilmelding. 

Det er 8 personers borde/bænke sæt, så har I f.eks.  
tilmeldt 6 hold - i alt 30 personer - skal I booke  
4 borde/bænke sæt. Husk også at bestille pladser  
til tilskuere, kolleger, familie eller andre, som ikke  
deltager i stafetten. Læs mere på hjemmesiden.

Prisen pr. bord er 795,- kr. (ekskl. moms) indtil 1. juni. 
Herefter er prisen 945,- kr. (ekskl. moms).

Find mere info på DHLstafetten.dk/Sonderjylland
På hjemmesiden finder du alle praktiske informationer, FAQ, nyheder, deltager- og resultatlister og meget mere.

Oplev den unikke stemning  
i Danmarks hyggeligste teltlejr!

Vi sørger for telt, borde og bænke - I skal  
bare møde op og deltage i løbefesten.

Få løberuten lige forbi teltet og  
hep på kollegerne.

Lad os stå for at sikre mødestedet  
- det hele står klar kl. 16 

på Ringridderpladsen i Aabenraa.



DHL STAFETTEN
- er en populær tradition for mange.  

Så husk det nu:  
tilmeld jer i god tid!

Design firmaets løbetøj
Sørg for at deltagerne i DHL Stafetten kan se hvem  
I er - både forfra og bagfra. Kontakt os, hvis I ønsker  
at få et godt tilbud på løbetøj med tryk.

Få et gratis holdfoto
Få et gratis holdfoto på løbsdagen, som minde om 
den festlige dag. 

Husk at tjekke Facebook!
Husk at »like« DHL Stafettens Sønderjyllands Facebook 
på Facebook.com/DHLStafetten - så får du praktisk 
information, interessante historier og nyttige tips.

Årets madkasse indeholder bl.a.
(1 kasse pr. hold)

5 øl eller vand (efter ønske)
1 pakke Kohberg rugbrød
1 pakke kyllingepålæg
1 leverpostej
1 pakke fiskefrikadeller
1 brie-ost
Lækre produkter fra isis
2 knive
1 affaldssæk
1 fakkel

Madkasserne afhentes i udleveringsteltet  
på løbsdagen mellem kl. 16.30 og 20.00

DHL er hovedsponsor på DHL Stafetten
Overskuddet går til foreningslivet i Sønderjylland.



KOM OG GIV

STAFETTEN VIDERE

E45 Afkørsel 70 
Aabenraa N

Ringridderpladsen, 
Hjelmallé i Aabenraa

Spørgsmål og kontakt
Har du spørgsmål om tilmelding, startnumre eller holdsammensætning?  

Kontakt Per Hussmann på telefon 2042 1959.
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