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SPUC holdt den årlige festival
I lørdags slog SPUC på Vinkeldamsvej i Helsingør dørene op for den 10. SPUCtival for borgere 
med udviklingshæmning, deres venner og pårørende. I anledning af 10 års jubilæet havde 
SPUC’s band øvet og præsenterede gæsterne for en helt ny SPUCtival sang. Den lokale trylle-
kunstner Chano Seneberg, der netop har vundet Pjerrots Børnetryllepris på Bakken, tryllede 
til festivalen. Udover tryllekunster havde man besøg af Elvis og bands fra Halsnæs, Sundby og 
SPUC selv på scenen. Alt sammen krydret med lækker mad, pandekager, øl, slush-ice, loppe-
marked, det muntre køkken og en verdenspremiere på Malene Thies nye bogudgivelse. 
Malene har fortalt eventyr og selv illustreret bogen med malerier, der understøtter 
fortællingen. Foto: Lars Johannesen.

Årets Kronborgstafet gav 
et overskud på 77.000 
kroner. Hovedparten af 
overskuddet bliver i år 
fordelt mellem Helsingør 
Ski- og orienteringsklub, 
Helsingør IF’s atletikklub 
og Løbeklubben PULS 
3060. De er alle grunden 
til Kronborgstafettens 
succesfulde afvikling.

PRISER: I år var ruten testet af  

840 meget hurtige børnesko, 

der sad på de 420 SFO børn, 

da SFO-løbet for første gang 

løb af  stablen om eftermidda-

gen. Om aftenen slog antallet 

af  løbere igen rekord, da 2710 

løbere løb Kronborgstafetten. I 

år slog Kronborgstafetten også 

rekord i antallet af  sponsorer, 

og blandt andet vand og vand-

dunke fra Forsyning Helsingør 

var populært blandt de mange 

løbere. 

- Som en lokal forsynings-

virksomhed skal vi arbejde for 

et velfungerende lokalsamfund. 

Derfor giver det også rigtig god 

mening, at vi støtter det lokale 

stafetløb – Kronborgstafetten. 

Med udlevering af  gratis vand-

dunke og vand til deltagerne 

er vi med til at sætte fokus 

på det gode og sunde drikke-

vand, vi har her i Helsingør. 

Af  hensyn til miljøet uddeler 

vi i år genanvendelige dunke 

med vand til samtlige delta-

gere – i stedet for at udlevere 

vand i papkrus, der ofte ender 

henkastet på stier og gader, 

siger Kim Asker Larsen, som 

er salgs- og marketingschef  i 

Forsyning Helsingør.

Overskuddet til 
foreningerne
Helsingør Kommune har 

uddelt 77.000 kr. til fi re for-

eninger, som blev årets over-

skud fra løbet. 

Overskuddet er mindre end 

sidste år på trods af  deltagerre-

kord. Det skyldes merudgifter 

til blandt andet a� aldshåndte-

ring og rengøring, professionel 

speaker og fotografer og video-

produktion. Og så var der et 

ekstra løb, nemlig SFO-løbet, 

der skulle afvikles i år. 

Løbeklubben Puls 3060 er en 

af  de klubber, der modtager 

en del af  overskuddet, og det 

er første år i år, de er med som 

medarrangører.

- Vi har fra starten af  været 

storforbrugere af  Kronborgsta-

fetten, fordi løbet passer godt 

til vores klub, og det er lokalt. 

Mere end 100 medlemmer fra 

Puls 3060 er involveret i løbet, 

enten som frivillige eller som 

løbere, der er blevet et rigtig 

vigtigt event og samlingspunkt 

for klubben og ikke mindst 

vores mange ”nye” løbere, 

der typisk begynder i løbet af  

foråret, siger Thomas Hvidt, 

der er bestyrelsesmedlem i 

løbeklubben Puls 3060.

- 25.000 kr. er rigtig mange 

penge for os. De skal bruges til 

at sætte ekstra kulør på vores 

30 års jubilæum, der afholdes 

i forbindelse med vores nye 

familieløb ”Lystskovløbet” 2. 

september. Derudover skal 

pengene bruges til at forkæle 

vores seje frivillige ildsjæle og 

medlemmer med trænerud-

dannelser og udstyr.

Helsingør Kommune gen-

nemfører også Kronborgstafet-

ten i 2018. Løbet bliver afviklet 

torsdag den 31. maj 2018. 

Se mere på 

www.kronborgstafetten.dk

Sponsorer 2017:
Hovedsponsorer:

Forsyning Helsingør
Renell 
TRELLEBORG
Drachmann Advokater 
Spar Nord
Place2live Høegh & Friis
Cafe Chaplin

Løbspræmier og materiel:

Cafax
Føtex Helsingør
Kvickly – Helsingør
August fi rmatøj
Cykelteket
Skiltecenter 
Knud E. Hansen
Espergærde Centeret 
Helsingør Svømmehal
M/S Museet for Søfart
Helsingør Kommunes 
Biblioteker
Spisehuset
Kulturværftet
LOF Øresund
Slagter Baagø
Saaby Cykler

Kronborgstafetten gav 77.000 kr. til frivillige og foreninger

Fakta

 � 3130 løbere, hvoraf  der var 420 SFO børn fra 6 sfo’er

 � SFO børn – kun en runde a 2 km.

 � 2731 med til spisning i værftshallerne

 � Over 150 frivillige

 � Kronborgstafetten – der er løbet mere end 8000 km 

(SFO + Voksen) på 1,5 time

 � 77.000 kr. uddeles til de frivillige og fordeles sådan: 

HSOK: 25.000 kr., HIK Atletik: 25.000 kr., 

Løbeklubben PULS 3060: 25.000 kr., 

 � Helsingør Firmaidræt: 2.000 kr. 

Helsingør Bycenter fyldte 20 år med kagefest


