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Kontakt redaktionen:Kontakt redaktionen:Kontakt redaktionen:sndk@sn.dksndk@sn.dksndk@sn.dk

Kronborgstafetten uddeler det hidtil største overskud til frivillige og foreninger.Kronborgstafetten uddeler det hidtil største overskud til frivillige og foreninger.Kronborgstafetten uddeler det hidtil største overskud til frivillige og foreninger.

Årets Kronborgstafet gav detÅrets Kronborgstafet gav detÅrets Kronborgstafet gav det
største overskud i stafettensstørste overskud i stafettensstørste overskud i stafettens
historie på 155.470 kroner.historie på 155.470 kroner.historie på 155.470 kroner.
Hovedparten af overskuddetHovedparten af overskuddetHovedparten af overskuddet
bliver i år fordelt mellembliver i år fordelt mellembliver i år fordelt mellem

20. DECEMBER 201820. DECEMBER 201820. DECEMBER 2018

540 hold eltog i dette års Kronborgstafet. I 2019540 hold eltog i dette års Kronborgstafet. I 2019540 hold eltog i dette års Kronborgstafet. I 2019
afvikles den den 4. juni.afvikles den den 4. juni.afvikles den den 4. juni.
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Helsingør Ski- ogHelsingør Ski- ogHelsingør Ski- og
orienteringsklub, HIF Atletik ogorienteringsklub, HIF Atletik ogorienteringsklub, HIF Atletik og
Løbeklubben PULS 3060. De erLøbeklubben PULS 3060. De erLøbeklubben PULS 3060. De er
alle en af årsagerne tilalle en af årsagerne tilalle en af årsagerne til
Kronborgstafettens succesfuldeKronborgstafettens succesfuldeKronborgstafettens succesfulde
afvikling.afvikling.afvikling.

Årets Kronborgstafetten var den varmeste hidtil, men den gav også det størsteÅrets Kronborgstafetten var den varmeste hidtil, men den gav også det størsteÅrets Kronborgstafetten var den varmeste hidtil, men den gav også det største
overskud. Årsagen til det store overskud er, at deltagergebyret i år var forhøjetoverskud. Årsagen til det store overskud er, at deltagergebyret i år var forhøjetoverskud. Årsagen til det store overskud er, at deltagergebyret i år var forhøjet
med 100 kroner, og Helsingør Kommune havde forhandlet nogle særdeles godemed 100 kroner, og Helsingør Kommune havde forhandlet nogle særdeles godemed 100 kroner, og Helsingør Kommune havde forhandlet nogle særdeles gode
priser på udstyr, mad og drikke til løberne.priser på udstyr, mad og drikke til løberne.priser på udstyr, mad og drikke til løberne.

Frivillige bærer arrangementetFrivillige bærer arrangementetFrivillige bærer arrangementet
   - Det er ikke meningen, at Kronborgstafetten skal skabe overskud, men at løbet- Det er ikke meningen, at Kronborgstafetten skal skabe overskud, men at løbet- Det er ikke meningen, at Kronborgstafetten skal skabe overskud, men at løbet

skal være selvfinansierende. Når der så alligevel kommer et overskud, så er viskal være selvfinansierende. Når der så alligevel kommer et overskud, så er viskal være selvfinansierende. Når der så alligevel kommer et overskud, så er vi
glade for at kunne dele det ud til de fire foreninger, der i den grad er med til atglade for at kunne dele det ud til de fire foreninger, der i den grad er med til atglade for at kunne dele det ud til de fire foreninger, der i den grad er med til at
bære arrangementet, og sørger for at hele Helsingør har en fest, når vi løber rundtbære arrangementet, og sørger for at hele Helsingør har en fest, når vi løber rundtbære arrangementet, og sørger for at hele Helsingør har en fest, når vi løber rundt
om Kronborg og nyder en aften i hinandens selskab i de gamle Værftshaller, sigerom Kronborg og nyder en aften i hinandens selskab i de gamle Værftshaller, sigerom Kronborg og nyder en aften i hinandens selskab i de gamle Værftshaller, siger
Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune.Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune.Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune.

Hovedparten af overskuddet bliver uddelt til Helsingør Ski- og orienteringsklub,Hovedparten af overskuddet bliver uddelt til Helsingør Ski- og orienteringsklub,Hovedparten af overskuddet bliver uddelt til Helsingør Ski- og orienteringsklub,
HIF Atletik og løbeklubben PULS 3060, der hvert år lægger et stort arbejde både iHIF Atletik og løbeklubben PULS 3060, der hvert år lægger et stort arbejde både iHIF Atletik og løbeklubben PULS 3060, der hvert år lægger et stort arbejde både i
forberedelserne, og på selve løbsdagen sørger for afviklingen af stafetten. De fårforberedelserne, og på selve løbsdagen sørger for afviklingen af stafetten. De fårforberedelserne, og på selve løbsdagen sørger for afviklingen af stafetten. De får
hver 37.500 kroner mens Helsingør Firmaidræt får 5.000 kr. for at stille frivilligehver 37.500 kroner mens Helsingør Firmaidræt får 5.000 kr. for at stille frivilligehver 37.500 kroner mens Helsingør Firmaidræt får 5.000 kr. for at stille frivillige
kræfter til rådighed på dagen.kræfter til rådighed på dagen.kræfter til rådighed på dagen.

De resterende 33.500 kr. afsættes i en udviklingspulje til fremme af nye initiativerDe resterende 33.500 kr. afsættes i en udviklingspulje til fremme af nye initiativerDe resterende 33.500 kr. afsættes i en udviklingspulje til fremme af nye initiativer
og investeringer i forbindelse med Kronborgstafetten.og investeringer i forbindelse med Kronborgstafetten.og investeringer i forbindelse med Kronborgstafetten.

En af de foreninger, der gør Kronborgstafetten mulig, er HIF Atletik, som nuEn af de foreninger, der gør Kronborgstafetten mulig, er HIF Atletik, som nuEn af de foreninger, der gør Kronborgstafetten mulig, er HIF Atletik, som nu
bliver belønnet med 37.500 kroner.bliver belønnet med 37.500 kroner.bliver belønnet med 37.500 kroner.

- Vi er rigtig glade for det flotte beløb. Kronborgstafetten er en meget meningsfuld- Vi er rigtig glade for det flotte beløb. Kronborgstafetten er en meget meningsfuld- Vi er rigtig glade for det flotte beløb. Kronborgstafetten er en meget meningsfuld
måde for os at tjene penge til vores forening. Vi er en del af en fest, hvor folkmåde for os at tjene penge til vores forening. Vi er en del af en fest, hvor folkmåde for os at tjene penge til vores forening. Vi er en del af en fest, hvor folk
morer sig, mens de dyrker motion. Og det er jo netop også vores fornemmestemorer sig, mens de dyrker motion. Og det er jo netop også vores fornemmestemorer sig, mens de dyrker motion. Og det er jo netop også vores fornemmeste
formål. Vi skal bruge pengene til at opkvalificere vores dygtige trænere ogformål. Vi skal bruge pengene til at opkvalificere vores dygtige trænere ogformål. Vi skal bruge pengene til at opkvalificere vores dygtige trænere og
renovere vores træningsfaciliteter, siger Jan Skaaning, der er sportschef ogrenovere vores træningsfaciliteter, siger Jan Skaaning, der er sportschef ogrenovere vores træningsfaciliteter, siger Jan Skaaning, der er sportschef og
bestyrelsesmedlem i HIF Atletik.bestyrelsesmedlem i HIF Atletik.bestyrelsesmedlem i HIF Atletik.

540 hold i år540 hold i år540 hold i år
   I år var der tilkmeldt 540 hold. I værftshallerne spiste cirka 2.500 gæster. 350I år var der tilkmeldt 540 hold. I værftshallerne spiste cirka 2.500 gæster. 350I år var der tilkmeldt 540 hold. I værftshallerne spiste cirka 2.500 gæster. 350

elever fra fem skoler deltog, og som noget ny deltog 100 personer fra kommunenselever fra fem skoler deltog, og som noget ny deltog 100 personer fra kommunenselever fra fem skoler deltog, og som noget ny deltog 100 personer fra kommunens
plejehjem i et særarrangement om eftermiddagen med gåtur i Kulturhavnplejehjem i et særarrangement om eftermiddagen med gåtur i Kulturhavnplejehjem i et særarrangement om eftermiddagen med gåtur i Kulturhavn
Kronborg.Kronborg.Kronborg.

Helsingør Kommune gennemfører også Kronborgstafetten i 2019. Løbet bliverHelsingør Kommune gennemfører også Kronborgstafetten i 2019. Løbet bliverHelsingør Kommune gennemfører også Kronborgstafetten i 2019. Løbet bliver
afviklet tirsdag den 4. juni.afviklet tirsdag den 4. juni.afviklet tirsdag den 4. juni.

   Læs også:Læs også:Læs også:   Kæmpe billedserie: 2.500 deltog i KronborgstafettenKæmpe billedserie: 2.500 deltog i KronborgstafettenKæmpe billedserie: 2.500 deltog i Kronborgstafetten
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