
IDRÆTSMEDDELELSE

Nu er der ikke længe til årets gå tur. Ladywalk 2018 afholdes den 28. maj 2018 klokken 18:00.
Det kunne være sjovt, hvis AKIF igen i år kunne stille et stort hold til denne traditionsrige og hyggelige begivenhed, 
så tøv ikke med at tilmelde dig.
I 2017 var der 29 deltagere fra AKIF – og dermed det 4. største hold. Lad os rykke en plads op i år.

I år støttes Hjerteforeningen og Endometriose Foreningen.

Ladywalk er desværre ikke blandt Forsvarets motionsevents – men hvis du er medlem af AKIF dækker foreningen 
startgebyret.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du indmelde dig i AKIF på www.akif.dk , det koster 18,59  pr. mdr. eller 
kontakte AKIF sekretær Majbritt Borup-Jensen (TRR-KOESK02) og bliv indmeldt med det samme.

Praktisk info Ladywalk 2018
Startstedet: Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, Nørresundby.

AKIF kontaktperson vil være derude senest klokken 17:00 og vil få udleveret T-shirts og rygposer til alle (nærmere 
tilgår).      Kig efter det røde AKIF strandflag her står vi.

Ruter:
Ruterne er på henholdsvis ca. 7 og 12 km i naturskønne omgivelser. Hvis I ikke skriver andet, tilmeldes I på 7 km 
ruten.

Lykkenumre: Der er igen i år lotterisedler i tilfældige rygposer – så husk at se efter i jeres rygpose. Gevinsterne 
udleveres på dagen – eftersendes ikke.

Tilmelding til undertegnede senest den 06. april 2018.
I skal tilmelde jer ved at sende en mail til TRR-MILAE01 eller tlf.: 728 36042 (Mob: 41860257) senest den 06 APR 
2018 med følgende oplysninger:

MA Fødsels
dato

Grad Fornavn Efternavn Enhed 7/12 km Trøje str FIIN Tlf.

For at alle kan få årets Ladywalk T-shirt, er det vigtigt at oplyse str. ved tilmeldingen. (for str. se måleskema 
på www.ladywalk.dk – hvor du også kan læse mere).

Med venlig hilsen

Birgitte Bæk Larsen
Seniorsergent/ leder
TRR-MILAE01
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