
24 TIMERS SPONSORLØB
Traditionen tro afholder KKL i år 24 timersløb. Løbet afholdes lørdag den 25. juni kl. 10.00 og der roes i 24 timer. 

Vi mødes kl. 9 i klubben, hvor der vælges både efter flest roet kilometer i år.

For at samle ind til vores fantastiske, talentfulde ungdoms- og eliteroere afvikles løbet som et sponsorløb,  
hvor der samles ind til klubbens ungdoms- og elitefond. Der kan enten støttes med et beløb pr. kilometer  

roet af en løbsdeltager eller med et fast beløb. De indsamlede midler vil gå til at støtte ungdoms- og  
eliteroerne i forbindelse med løb og træningslejre. 

Deltagerne skal selv finde sponsorer til løbet, det kan for eksempel være familie, venner, naboer,  
kollegaer, arbejdsplads eller andre virksomheder man har kontakt til. Deltagerne er også meget velkommen  

til at sponsere sig selv. På klubbens hjemmeside kan der downloades informationsmateriale om, 
hvordan man kan sponsorere en deltager og der ligger printet materiale i klubben.

Hvis du, som deltager, ikke kan finde sponsorere kan du selvfølgelig stadig deltage i løbet på lige fod  
med alle andre roere. Løbsarrangøren arbejder på at skaffe løbssponsorer, som sponsorerer et beløb  

pr. roet kilometer samlet for alle deltagere.

Pris for deltagelse i løbet er 150 kr. for roere over 18 år og 100 kr. for roere under 18 år.  
Prisen inkluderer frokost, aftensmad, morgenmad samt lidt ekstra forplejning i form af frugt  

og drikkevarer, al anden forplejning er deltagernes eget ansvar. 
Tilmelding sker på listen i klubben og deltagergebyret indbetales på klubbens hjemmeside.  

Sidste tilmelding og betaling 25. juni. 

Sikkerhed: Der skal være redningsvest i båden, og der kan under løbet gives påbud om at vesten skal bæres. 
Vesten skal bæres i de mørke timer. Båden skal være forsynet med hvidt lys i begge retninger. Hvis en deltager 
skønnes uegnet til fortsat roning, kan denne blive pålagt roforbud af løbsarrangøren. Deltagelse sker som altid 
på eget ansvar. Deltagere under 18  år skal ro i henhold til de samme regler der gælder i hverdagen i klubben.

Ruterne: Bliver fastlagt på dagen, alt efter vind og vejr.

Rekorder der skal slås i år:
-- Flest km, herre: 156 km (Roet af Flemming Grønborg i 2010)

-- Flest km, damer: 143 km (Roet af Sara Bachvarova i 2016)
- - Flest km, roer under 18 år: 143 km (Roet af Sara Bachvarova i 2016)

-- Hurtigste tid til 100 km: 11 timer 17 min. 08 sek. (Roet af Frans Hansen i 2014)
-- Flest “indroede” penge: 69.399,50 kr. (Roet af 57 roere i 2016)

Det er muligt at ro i følgende klasser: K1 Damer, K1 Herrer, K1 U18 Herrer, K1 U18 Damer,  
K1 U12 drenge, K1 U12 piger, K1 begyndere og K1 havkajak

Da vi regner med at en masse af klubbens medlemmer, familier og naboer vil kigge forbi i løbet af de 24 timer, 
vil der være et tilskuerområde, hvor man som tilskuer kan hygge sig og heppe på roerne  

- der vil være kaffe m.m. i klublokalerne.

Spørgsmål vedr. løbet kan stilles til Flemming Jensen på 40 28 58 75 / flemjen@gmail.com

Vi ser frem til 24 fantastiske timer!

Med venlig hilsen KKL’s bestyrelse


