
Forældre- og Støtteforeningens formål 
er at skaffe midler til 

idrætsforeningens ungdomsafdelinger 
 

 
 

Kære Hjælpere 

                                                                                                  www.lejre-if.dk 

 

Forældre- og Støtteforeningen har igen brug for Jeres hjælp, i dagene fredag den 23. august til 

søndag den 25. august, til det spændende arrangement Reborn – Ledreborg forhindringer 

som afholdes i disse dage på Ledreborg Slot, med masser af gode oplevelser. 

 

Reborn afvikler OCR-løb -en slags forhindringsløb - med forskelligt indhold de 3 dage: 

 

Fredag 11-17 Firma-arrangement  

 

 

Lørdag 08-17 Eliteløb 

 

 

Søndag 09-16 Familieløb 

   

 

Hjælpen vil bestå af opgaver under afviklingen af løbet, primært som vagter ved de op til 25 

forskellige forhindringer, hvor I skal agere officials, opmuntre og hjælpe deltagerne samt 

kontakte løbsledelsen i tilfælde af uheld. 

I vil få udleveret et oversigtskort med forhindringernes placering, en folder med billede af den 

enkelte forhindring og beskrivelse af hvorledes opgaven skal løses, samt relevante mobilnumre 

til løbsledelsen.  

Forhindringerne er fordelt over hele Ledreborgs areal, nogle temmelig langt væk. I vil blive 

bragt derud før start og hentet igen efter afslutning, men I forventes at klare Jer selv i 

mellemtiden, så sørg for fornuftig påklædning og noget at fordrive tiden med i pauserne. 

Det er desværre kun få forhindringer, som er så tæt på parken, at det vil være muligt at skifte 

ud undervejs, adgangsvejene rundt i området skal holdes frie til deltagerne under hele løbet. 

Vi vil sammen med arrangørerne sørge for god forplejning til Jer, lige fra morgenkaffe til 

eftermiddagsslik, og løbsdeltagerne vil sørge for god underholdning til Jer. 

 

Vagterne ved Reborn har følgende tider ( og vi er helt klar over at de er temmelig lange 😊 ) : 

Fredag 23. august   11-17  

Lørdag 24. august   08-17             ( eller  08-13 henholdsvis 12-17  ) 

Søndag 25. august   09-16             ( eller  09-13 henholdsvis 12-16  ) 

Vi håber I har lyst til at hjælpe os med tage en vagt en eller flere af dagene, så giv os besked, 

helst på mail, ellers på SMS / mobil senest søndag den 11 august. 

Jørgen Fangel Jensen,  Landevejshøjen 30,  mobil: 99556224,   mail: lejrestotte@gmail.com  

 

 

 

Hvis I tilmelder Jer, vil I modtage 

en arbejdsplan i løbet af uge 34.  

 

På forhånd tak for hjælpen.  

 

 

Forældre- og støtteforeningen 

             Bestyrelsen 
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