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Nyhedsbrev marts 2018 
 

 
Til alle medlemmer i Vejle IF.  
Tirsdag d. 13. marts var der ca.150 medlemmer til 
første løbedag i klubben. Et fantastisk syn at se så 
mange forventningsfulde løbere stå og varme op på 
stadion for derefter at forsvinde ude i mørket og kun 
efterlade de selvlysende refleksveste som “spøgelser” i 
mørket.  
Motionsafdelingen glæder sig til en fantastisk sæson 
2018 og håber, at I alle vil være med til at gøre det sjovt 
at løbe i Vejle IF.  

  

Vigtig meddelelse 

EM & DM Powerman d. 6 maj. 

Et af årets største arrangementer kommer tættere på og 
der er rigtig godt gang i planlægningen.  
Vi skal bruge ca.150 frivillige og håber på stor opbakning 
fra klubbens medlemmer. 
Man kan sende en mail til klubchef@vejle-if.dk eller 
tilmelde sig i klubhuset på opslagstavlen som frivillig.  
Der vil blive afholdt 2 informations dage  
(se mere info på www.vejle-if.dk) 
 

 

Kommende begivenheder 

10-04-2018 

Test din tid  
info på www.vejle-if.dk 

19-04-2018 

Kongens kær løbet  
info på www.vejle-if.dk 

17-05-2018 

Tour de Munkebjerg  
info på www.vejle-if.dk  
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Korte nyheder 
Husk at klubben har fællesløb fra stadion 
tirsdag  kl. 18.30  
torsdag kl. 18.00  
søndag kl. 10.00  

 
 

 NYHED! Kongens Kær løbet d. 19. April  
 Vi har i Vejle desværre ikke ROYAL RUN, men vi har  
 sammen med vores hovedsponsor Vejle Center Hotel   
 lavet et lidt “Kongeligt løb” - Kongens Kær løbet.  
 Se mere info på www.vejle-if.dk  

 

 

 Tour de Munkebjerg d. 17. Maj  
 Årets Tour de Munkebjerg fortsætter succen fra 2017 og 
 har igen både et traditionelt “asfalt” løb på strandvejen 
 samt et Trailløb I den smukke Munkebjergskov.  
 Se mere info på www.vejle-if.dk 

  

Løbskalender 2018  
Klubbens løbskalender og informationer vedr. Løb og 
arrangementer er flyttet til klubbens hjemmeside. 
www.vejle-if.dk.  
Se under løbskalender eller arrangementer. Den gamle 
hjemmeside www.vejleloeber.dk vil blive omdirigeret til 
klubbens hjemmeside fremover.  

 
Klubbens Facebook   
www.facebook.com/VejleIF 

 

 

L   Kommende arrangementer  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


