
Stafet for Livet   
24-timers event / Fællesspisning med HI  - se nederst i indbydelsen  
Lørdag den 25. maj kl 10:00 til søndag den 26. maj kl 10:00  
 
 
HI Fitness har valgt igen i år at støtte Stafet for Livet, et arrangement gennem Kræftens Bekæmpelse og 
stiller selvfølgelig med et hold.  
Vi håber, at du også vil deltage og du kan deltage på flere forskellige måder:     
 
 

 Som løber eller walker ...  
Gå ind på www.stafetforlivet.dk/stafet/herlev/ og tilmeld dig på vores hold   
holdnavn: HI Fitness. Du betaler 100,00 for deltagelse (går direkte og ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse) 
Samtidig skriv til: verena@hifitness.dk og fortæl, hvor længe du vil løbe (og evt ønske om tidspunkt, du vil løbe/gå, 
som vi vil prøve at efterleve så godt som muligt).  
Alt fra 15 min til x antal timer er fint  og du kan også vælge at gå i stedet for at løbe.  
Husk vi også har brug for natteløbere/-vandrere 
Vi vil efterfølgende sætte programmet sammen, så vi minimum er 1 på banen i alle 24 timer !  
Alle deltagere får en t-shirt på dagen. 

 
 Som økonomisk støtter: 

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for selv at løbe elle gå på dagen, kan du vælge at støtte holdet ved at 
indbetale et valgfrit beløb på www.stafetforlivet.dk/stafet/herlev/stoet. Alle beløb gør en forskel. 
Som deltager kan du selvfølgelig også støtte med mere end deltagergebyret  

 
 Som moralsk støtter: 

Ved siden af den økonomiske støtte håber vi også, at mange af jer vil komme ned ved Herlev Hallerne på dagen og 
støtte holdet.. 

 
 
Indbetalinger kan foretages fra nu og hele vejen frem til dagen. 
Få gerne familien og venner til at støtte HI’s hold, så vi efter arrangementet kan overbringe en god sum 
penge til formålet og Kræftens Bekæmpelse. 
 Se mere på : 
 https://www.stafetforlivet.dk/stafet/herlev 
 
 
 
Fællesspisning med HI om aftenen: 
Vi opfordrer og indbyder til fællesspisning lørdag aften. 
Vi dækker vi op til en festlig aften i vores eget telt og maden køber vi på pladsen inden, for også 
derigennem at støtte sagen. 
 
Det er vigtigt, at I tilmelder jer spisningen særskilt.  
Man er ikke automatisk med til maden, når man har tilmeldt sig Stafetten. Og omvendt!  
 
Det er selvfølgelig muligt kun at deltage til middagen om aftenen og ikke selve arrangementet.  
Middagen starter kl 17:30. 



Nyt i år! 
Da alle gerne vil spise og ingen løbe/gå, imens den hyggelige middag bliver serveret, har vi besluttet at 
organisere det anderledes i år.  
Alle der deltager i spisningen får tildelt 15 minutters i løbet af middagen, hvor man går runden sammen. 
Det er da til at overskue! De 15 minutter er extra – det vil sige, I løber/går også egen runde (½ eller hele 
timer) i løbet af arrangementet. 
 
Deltagelse i middagen 

 Pris 100,00 for deltagere, som ikke er tilmeldt HI’s hold til Stafet for Livet og/eller påhæng. 
 For HI medlemmer, som deltager i Stafet for Livet (på HI’s hold!) gratis.  
 Samtidig har HI medlemmer mulighed for at få et gratis kage/kaffebånd under hele Stafetten 

(oplys når du skriver omkring løbe/gåtid, om du er interesseret i et kage/kaffebånd med 
mulighed for at få kage og kaffe ad libitum – HI betaler for båndet).  
(Bemærk, at der ikke vil være et bånd til rådighed, hvis det ikke er bestilt inden stafetten). 

 
 Desserten består af … kager, frugt og desserter fra JER 😊  

og vi håber, at nogle af jer vil melde jer til at donere 1 ”dessert” til aftenen/natten.  
Skriv til Verena på verena@hifitness.dk  

 
 Tilmelding til middagen under Event på vores hjemmeside. 

  
 
 
 
Bestyrelsen og Instruktørerne  


