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 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 3 more

 Kronborgstafetten gav 77.000 kr. til frivillige og foreninger

 Lokalavisen Nordsjælland, Tuesday, September 05, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 14, 511 words, Id:e666fa1b,

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 e�ermiddagen.

Om a�enen 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
vanddunke fra Forsyning Helsingør var populært blandt de mange løbere.

-Som en lokal forsyningsvirksomhed 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 vanddunke og vand til deltagerne er vi med til at sætte fokus på
det gode og sunde drikkevand, vi har her i Helsingør.

Af hensyn til miljøet uddeler vi i år genanvendelige dunke med vand til samtlige deltagere
- i stedet for at udlevere vand i papkrus, der o�e 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 fire foreninger, som blev årets overskud fra
løbet.

Overskuddet er mindre end sidste år på trods af deltagerrekord.

Det skyldes merudgi�er til blandt andet a�aldshåndtering og rengøring, professionel
speaker og fotografer og videoproduktion.

Og så var der et ekstra løb, nemlig SFO-løbet, der skulle afvikles i år.
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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 Kronborgstafetten, 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 træneruddannelser og udstyr.

Helsingør Kommune gennemfører også Kronborgstafetten i 2018. Løbet bliver afviklet
torsdag den 31. maj 2018.

Se mere på www.kronborgstafetten.dk.

 
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 vær�shallerne 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. 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
firmatøj Cykelteket Skiltecenter Knud E. Hansen Espergærde Centeret Helsingør
Svømmehal M/ S Museet for Søfart Helsingør Kommunes Biblioteker Spisehuset
Kulturvær�et LOF Øresund Slagter Baagø Saaby Cykler.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune

 Kronborgstafetten giver 77.000 kroner til frivillige

 Sn.dk (Sjællands Nyheder), Thursday, August 31, 2017, 280 words, Id:e664d38e,
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Hovedparten af overskuddet bliver i år fordelt mellem Helsingør Ski- og orienteringsklub,
Helsingør IF-s atletikklub og Løbeklubben PULS 3060.

I år var Kronborgstafettens rute testet af 840 meget hurtige børnesko, der sad på de 420
SFO børn, da SFO-løbet for første gang løb af stablen om e�ermiddagen. Om a�enen slog
antallet af løbere igen rekord, da 2710 løbere løb Kronborgstafetten. I år slog
Kronborgstafetten også rekord i antallet af sponsorer, oplyser Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune har uddelt 77.000 kr. til fire foreninger, som blev årets overskud fra
løbet. Overskuddet er mindre end sidste år på trods af deltagerrekord. Det skyldes
merudgi�er til blandt andet a�aldshåndtering og rengøring, professionel speaker og
fotografer og videoproduktion. 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 Kronborgstafetten, 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, fortæller Thomas Hvidt.

Helsingør Kommune gennemfører også Kronborgstafetten i 2018. Løbet bliver afviklet
torsdag den 31. maj 2018.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune

 Kronborgstafetten giver 77.000 kroner til frivillige

 Frederiksborg Amts Avis, Thursday, August 31, 2017, Section 2 (2. Sektion), Page 6, 261 words, Id:e664c2a5,

MOTION: Hovedparten af overskuddet bliver i år fordelt mellem Helsingør Ski-og
Orienteringsklub, Helsingør IF's atletikklub og Løbeklubben PULS 3060.

HELSINGØR: I år var Kronborgstafettens rute testet af 840 meget hurtige børnesko, der
sad på de 420 SFO børn, da SFO-løbet for første gang løb af stablen om e�ermiddagen.
Om a�enen slog antallet af løbere igen rekord, da 2710 løbere løb Kronborgstafetten. I år
slog Kronborgstafetten også rekord i antallet af sponsorer, oplyser Helsingør Kommune.
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Helsingør Kommune har uddelt 77.000 kr. til fire foreninger, som
blev årets overskud fra løbet. Overskuddet er mindre end sidste år
på trods af deltagerrekord.

Det skyldes merudgi�er til blandt andet a�aldshåndtering og
rengøring, professionel speaker og fotografer og videoproduktion.
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 Kronborgstafetten, 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, fortæller Thomas Hvidt.

Helsingør Kommune gennemfører også Kronborgstafetten i 2018. Løbet bliver afviklet
torsdag den 31. maj 2018.

Årets løb foregik i solskin. Foto: Victor Viemose

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 1 more

 Kronborgstafetten uddeler 77.000 kroner til frivillige og
foreninger

 Helsingør Dagblad, Wednesday, August 30, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 32, 356 words, Id:e6646014,

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.

LØB I FLOK: Kronborgstafetten satte i år en række rekorder.
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Rekordmange børn deltog, for ruten blev testet af 840 meget
hurtige børnesko, der sad på de 420 SFO børn, da SFO-løbet for første gang løb af stablen
om e�ermiddagen.

Om a�enen slog antallet af løbere igen rekord, da 2710 løbere løb Kronborgstafetten.

I år slog Kronborgstafetten også rekord i antallet af sponsorer. De har bidraget til et pænt
overskud på løbet.

 
Overskuddet til foreningerne

Helsingør Kommune har således uddelt 77.000 kroner til fire foreninger, som blev årets
overskud fra løbet.

Overskuddet er mindre end sidste år på trods af deltagerrekord. Det skyldes merudgi�er
til blandt andet a�aldshåndtering og rengøring, professionel speaker og fotografer og
videoproduktion.

Og så var der et ekstra løb, nemlig SFO-løbet, der skulle afvikles i år.

 
Kulør på jubilæum

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 Kronborgstafetten, 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, og
fortsætter: -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 træneruddannelser og udstyr.

Helsingør Kommune gennemfører også Kronborgstafetten i 2018. Løbet bliver afviklet
torsdag den 31. maj 2018.

 
Kronborgstafetten 2017
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3130 løbere, hvoraf der var 420 sfo-børn fra 6 sfo'er 2731 med til spisning i vær�shallerne
Over 150 frivillige 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.

150 frivillige fra blandt andet løbeklubben HSOK sørgede for, at alt forløb glat ved
årets Kronborgstafet.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune

 Kronborg-stafetten løb sommeren i gang

 Helsingør Dagblad, Friday, June 02, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 10, Claus Kjærsgaard c.kjaersgaard@nsnet.dk..., 482
words, Id:e647b1fb,

Deltagelsen var rekordstor og vejret var fremragende, da
mere end 3100 løb eller gik Kronborg-stafetten.

HELSINGØR: For enden af Nordre Mole stod to lyst-fiskere
og prøvede lykken med deres stænger. Og på
Nordhavnspromenaden gik mange deres a�enture med og
uden hund. Torsdag a�en var der masser af leben rundt om
lystfiskere og promenadeslentrere.

De fik selskab af mere end 3000 ekstra løbende og gående
motionister.

På sommerens første dag blev Kronborgstafetten afviklet for fjerde gang. Det var givet på
forhånd, at deltagelsen i år ville sætte nye rekord med 3130 tilmeldte, og de fik idelle
løbsbetingelser.

Kronborg-stafetten har to forskellige ruter med start fra hjørnet af Kulturhavnen.

Enten kan man løbe forbi vær�shallerne, ud til kysten, langs Nordhavnspromenaden og
hjem igen. Eller man kan tage den klassiske rute rundt om Kronborg, over Nordre Mole og
Ravelinen og hjem.

 
Hurtige, tunge og gående

Uanset hvilken rute man valgte, så var der motionister i meget forskelligt tempo.
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Der var for eksempel de unge eliteløbere, der blæste forbi alt og alle. Så var der alle os,
der havde valgt at løbe lidt -eller meget -langsommere, og så var der dem, der tog turen
gående. For alle gjaldt, at det tørre, ikke for lune, vejr var en perfekt ramme for en
hyggelig a�en, hvor man oven i købet fik lidt motion.

De halvanden times strabadser på ruterne blev bage�er fordøjet, da der var
fællesspisning i hal 14, 17 og 21A i Vær�shallerne.

Som noget nyt havde Kronborg-stafetten om e�ermiddagen ha� et børneløb.

420 børn fra 1. og 2. klasse løb en enkelt gang rundt om Kronborg.

 
Flere gående

I forhold til tidligere år virkede det som om, der denne gang var flere, der havde valgt at
gå ruten, hvilket nogle steder tvang løberne ned i tempo.

Det havde løbsleder Lars Rye Rasmussen også bemærket: -Ja, jeg synes også at der flere
steder var mange » klumper « af gående. Jeg tror det har noget med volumen at gøre,
siger han.

Arrangementet forløb i øvrigt uden nogen problemer.

Med deltagerantallet har Kronborg-sta�etten næsten nået sin grænse.

-Det er spisningerne, der er problemet, ikke antallet af løbere.

Hvis vi skal være flere, så skal vi ud og leje lokaler ude i byen siger, Lasse Rye Rasmussen.

Den løsning ligger ikke i kortene.

Helsingør Kommune vil hellere bevarer Kornborg Stafetten som et lokalt løb, i stedet for
for eksempel at inviterere andre kommuner med.

Børneløbet gentages igen næste år, lover Lasse Rye Rasmussen, måske endda i med flere
deltagende klasser.

 
Lidt længere tur i år

I forhold til sidste år var der også en lille nyhed for løberne på Kronborg-ruten. De skulle
løbe en anelse længere i år. I forhold til sidste år var markeringerne på Nordre Mole flyttet
så turen var lidt længere.
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Forklaringen er, at vi sidste år løb kortere end vi skulle.

-Vi fik anmærkninger om at ruten ikke var så lang, som den skulle være. Den var kun godt
1980 meter. I år har vi målt ruten op, så den er præcis to kilometer, siger Lasse Rye
Rasmussen.

De hurtigste løbere fik straks skilt sig ud ved stafettens start. (Foto: Lars Johannessen)

Opbakningen fra holdkammerater og venner var stor. (Foto: Lars Johannessen)

420 børn fra 1. og 2. klasse tog en enkelt tur rundt om Kronborg. (Foto: Torben
Sørensen)

E�er løbet var der naturligvis medaljeoverrækkelse. (Foto: Torben Sørensen)

Lena Malchau sørgede for at alle var godt varmet op inden stafetten gik i gang. (Foto:
Lars Johannessen)

En ung løber havde også overskud til at give fotografen håndtegn. (Foto: Torben
Sørensen)

Broen mellem Nordre Mole og Ravelinen krydses og løberne er næsten i mål. (Foto:
Lars Johannessen)

Nordre Mole rundes og målet nærmer sig. (Foto: Torben Sørensen)

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 1 more

 Kronborgstafetten samlede Helsingør i solskin

 Frederiksborg Amts Avis, Friday, June 02, 2017, Section 2 (2. Sektion), Page 8, 429 words, Id:e647b03e,

SAMLINGSPUNKT: Omkring 2400 Helsingør-borgere var torsdag a�en
samlet på Kulturhavnen for at løbe den fjerde udgave af det populære
løb Kronborgstafetten.

HELSINGØR: Siden 2014 har Helsingør budt på sit helt eget svar på DHL Stafetten i form af
Kronborg Stafetten, hvor hold af fire personer løber eller går de to kilometer rundt om
Kronborg.

Torsdag a�en løb den fjerde udgave af løbet så af stablen, hvor borgmester Benedikte
skød løbet i gang på en a�en, hvor vejrguderne undskyldte for sidste års blæst og gråvejr
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og i stedet diskede op med mildt vejr og en flot a�ensol.

Tidligere på dagen havde 225 børn fra kommunens SFO'er taget forskud på løbet og
testet ruten, hvore�er der ventede medaljer og vand og frugt ved målstregen.

Klokken 18.00 blev det store løb så sat i gang, hvor deltagere satte afsted på ruten rundt
om Kronborg, og som noget nyt, på Nordhavnsruten, der gik forbi Øresundakvariet og
den nye promenade. Alle holdene havde 90 minutter til at gennemføre de i alt otte
kilometer, inden der senere på a�enen var fællesspisning og underholdning i
værfshallerne.

 
For hyggens skyld

Mens DHL er kendetegnet ved at der gerne smides et konkurrenceelement oven i den
kollegiale hygge, så havde Frederiksborg Amts Avis' udsendte svært ved opdrive hold, der
havde målt deres tider ved torsdagen Kronborg Stafet.

-Vi har faktisk ikke tjekket vores tider endnu. Men vi er her også mest for hyggens og
samværets skyld, siger Louise Munk og Susanne Rohlin fra Børnehuset Hellebæk.

Hos de blåklædte gutter fra Carmo Medical Components, der har hovedsæde i
Espergærde har man heller ikke målt minutiøst på de forskellige deltageres performance.

-Vores hurtigste mand løb den vist på syv minutter og 59 sekunder, men det handler mere
om samvær end konkurrence i dag. Jeg synes, det er fantastisk med lokale events som
disse, der samler byen, siger Andy Jones fra Carmo-holdet.

I alt deltog mere end 555 hold i årets udgave af Kronborg Stafetten, hvilket svarer til
omkring 2400 løbere.

Kronborgstafetten er et resultat af et samarbejde mellem HSOK, DGI Nordsjælland, HIF
Atletik og Helsingør Kommune.viemose.

 
Andy Jones (2. fra venstre), Carmo Medical Components Espergærde

-Det er anden gang, vi stiller med hold til Kronborgstafetten.

Vi har tidligere løbet DHL, men er begyndt at deltage her pga. det lokale aspekt. Vi stiller
med to løbehold med meget forskelligt niveau -nogle løber marathon og andre løber
aldrig. Det er fedt at alle niveauer kan være med her.
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Louise Munk (Th.) og Susanne Rohlin, Børnehuset Hellebæk

-Vi har to hold med. Ét der løbet og ét der går. Det er en fantastisk mulighed for at få noget
socialt samvær med kollegaer og også møde nogle mennesker, som man ikke ser så tit.
Flere af børnene fra Børnehuset Hellebæk har været nede og heppe på os, så det er rigtigt
dejligt.

Mere end 555 forskellige hold af både virksomheder, foreninger og privatpersoner
gennemførte torsdag a�en de fire gange to kilometer i Kronborgstafetten. Foto: Victor
Viemose.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 3 more

 Kronborgstafetten er tæt på bristepunktet

 Helsingør Dagblad, Thursday, June 01, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 12, Tine Zedeler t.zedeler@hdnet.dk..., 735 words,
Id:e6473ac3,

Også i år sætter Kronborgstafetten publikumsrekord med
tilsammen 2730 deltagere. Som noget nyt indledes
arrangementet med et e�ermiddagsløb for 420 børn.

HELSINGØR: Det er fire år siden, at Kronborg-stafetten så dagens
lys. Dengang var der 1200 tilmeldte. Et antal der er vokset støt
årene dere�er.

Så meget at der snart ikke er plads til flere deltagere.

-Det er glædeligt, at så mange gerne vil være en del af byens største folkelige begivenhed.

Men vi er også lige ved at være der, hvor vi ikke kan være flere, hvis logistikken skal hænge
sammen, fortæller løbsleder Lasse Rye Rasmussen, idræts-og eventkonsulent i Helsingør
Kommune.

Med knap 3000 deltagere har det i år været nødvendigt at tage hal 21A ved siden af
madmarkedet i brug foruden hal 14 og 17.

Arrangementet involverer også, som omtalt i dagens avis, 120 frivillige fra lokale
idrætsforeninger.

Og maden bliver i år leveret af Slagter Baagø , som står for hovedretten, mens Fru Bjerg's
Conditori står for desserten.
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Underholdningen bliver leveret af blandt andre cykeldiskoteket Tukanen, som har to
rullende diskoteker på vær�spladsen. Espergærde Ungdomsskole som har en station
med musik og spas på ravelinen. FCH Cheerleaders viser også, hvad de kan på scenen og
på selve ruten, mens Musikskolens Harmoniorkester underholder i Hal 14 e�er løbet.

 
Et halv ton kartofler

At det giver sved på panden at lave mad til så mange, kan indehaver af slagerbutikken
Lars Woldfrom tale med om.

-Det er noget af en opgave.

Men vi er super taknemlige over at få lov til at levere maden. Jeg er så heldig at have
verdens bedste personale, og så får jeg også god hjælp udefra. I morgen (i dag red.) er vi
12 mennesker på arbejde på vær�et, fortæller Lars Woldfrom som har måtte allieret sig
med venner og bekendte, som træder til for at lø�e opgaven.

At servere mad til helt nøjagtig 2731 kuverter kræver planlægning i stor målestok.

Til karto�elsalaten alene er der blandt andre ingredienser blevet skrællet og kogt 450 kilo
kartofler, snittet 150 kilo blomkål og brocoli og skåret 86 kilo radiser samt kogt mellem 50
og 80 kilo edamamebønner.

-Der har været gang i den, konstaterer Lars Woldfrom, som opbevarer råvarerne, der på
dagen skal tilberedes så tæt på serveringstidspunktet som muligt, i slagerbutikkens store
kølerum.

Samtidig har Lars Woldfrom fået stillet kulturvær�ets kølecontainer til rådighed.

Menuen lyder på nordisk karto�elsalat, rawfoodsalat, salat med edamebønner, blomkål
og broccoli med finsnittet spidskål med bær og krydderurter. Dertil serveres
ungkvægsfilet og Baagøs kendte Helsingør Griller. Desserten som bliver leveret af det
lokale konditori i Bjergegade lyder på æbledrøm med thahiti-vanilje-makron,
knassaltkaramel samt hvid chokolade creme.

 
Børnene er også med

Voksenløbet afvikles klokken 18. Men allerede klokken 14 går fløjten for det første løb,
hvor 420 børn fra 1.

og 2. klasse er klar til at løbe en enkelt tur rundt om Kronborg.
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-Det er noget nyt, at børnene er med. Det har vi gjort, fordi rammerne er der, og vi også
gerne vil give børnene en oplevelse og gøre dem til en del af Kronborg-stafetten, fortæller
Lasse Rye Rasmussen.

Børnene får et diplom for at deltage i løbet, og der er også sørget for frugt og vand til
børnene, som også bliver udstyret med en drikkedunk fra Forsyning Helsingør, som også
leverer vand til deltagerne senere på dagen.

-Kronborgstafetten er en årlig tilbagevendende fest, som samler virksomheder og
organisationer i hele kommunen. Som det lokale forsyningselskab støtter Helsingør op
om de gode lokale aktiviteter i byen, så selvfølgelig satser vi på Kronborgstafetten. Med
udlevering af gratis vand til deltagerne er vi med til at sætte fokus på det gode og sunde
drikkevand vi har her i Helsingør, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning
Helsingør som i øvrigt også deltager i løbet med 29 tilmeldte løbere fordelt på syv hold.

-Det glæder mig at hele 20 procent af vores medarbejdere så samtidig har valgt at stille
op som løbere i arrangementet. Det viser, at opbakningen til løbet er usædvanlig stor i år,
siger Per Tærsbøl.

Arrangørerne af Kronborgstafetten har i øvrigt på nuværende tidspunkt lavet en
forhåndsa�ale med aktørerne på Kulturvær�ets madmarked om at stå for menuen næste
år.

 
Programmet Programmet

16: 00 -17: 50 Udlevering af startnumre, depecher, spisebilletter, adgangsarmbånd, frugt,
vand ? 17: 15 -18: 00 Program på scenen med informationer ved speaker Morten Dam
Sørensen og Morten Stig Jørgensen ? 17: 40 - 17: 50 Opvarmning ved Lena Malchau 17: 55
- 17: 57 Åbningstale ved Borgmester Benedikte Kiær ? 18: 00 -19: 30 Løb og
underholdning, informationer, uddeling af løbspræmier.

19: 30 -22: 00 Spisning for alle i Hal 14 og 17 og 21A.

Løbsleder Lasse Rye Rasmussen glæder sig over den store opbakning til
Kronborgstafetten. (Foto: Torben Sørensen).

Hal 14 i går e�ermiddag.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 1 more

 Rolf er en af de 152 frivillige ved Kronborg-stafetten
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 Helsingør Dagblad, Thursday, June 01, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 13, Kirsten Moth
k.moth@hdnet.dk,torben@kalabas.dk..., 819 words, Id:e64733df,

-Det er sjovt at få noget stort til at lykkes, siger Rolf Lund, HSOK-
formanden, der har sagt sit job op og nu er frivillig på fuldtid.

KRONBORG-STAFETTEN: For et halvt år siden sagde Rolf Lund sit
job op.

Han havde ikke længere tid til at arbejde.

En opsparing har gjort det muligt for ham at sige op og i stedet
blive fuldtidsfrivillig.

I dag står den 60-årige orienteringsløber sammen med et kæmpe korps af 151 andre
frivillige klar til at modtage, servicere, anvise og hjælpe de 2.731 løbere, der deltager i
Kronborg-Stafetten i Helsingør.

Antallet af løbere sætter i år rekord, det samme gør antallet af frivilige, der hjælper til ved
Kronborgstafetten og uden hvis hjælp det store arrangement slet ikke kunne finde sted.

 
En travl frivillig

Rolf Lund er som formand for HSOK, Helsingør Ski-og orienteringsklub, inkarneret frivillig.
I timer bruger han dét, der svarer til 15-20 timer om ugen på frivilligt arbejde.

mest i sin egen klubs regi som formand, men også med nye projekter, som han har sat i
værk e�er han har sagt sit civile job som underviser på Laborantskolen op.

På herberget Stubben i Helsingør har han etableret et gartner-have-drivhusprojekt for
stedets brugere.

Og i Horserød Statsfængsel underviser han indsatte i HF-fag.

Tidligere i år har Rolf Lund blevet tildelt årets særpris e�er at have vundet
verdensmesterskaberne i orienteringsløb for veteraner og for sit omfattende frivillige
arbejde.

 
Stort forberedende arbejde

De sidste dage har han sammen med flere andre frivillige klubfolk fra HSOK, HiF Atletik og
Puls 3060 sat scene og de gangbroer op, som skal få flowet i stafetten til at fungere.
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Forud har han sendt post ud til alle klubbens medlemmer om opgaver, som man kunne
byde ind på forud for Kronborgstafetten.

Det har blandt andet været pakning af kuverter med brystnumre, opsætning af stålhegn,
afmærkning af ruter, afvikling af børneløb, vejvisning og udlevering af holdposer.

I dag har alene HSOK 15 frivillige medlemmer i gang fra klokken 13 til 21 for at få hele
stævnepladsen til at fungere.

-Det er dejligt at være frivillig.

Sjovt at få noget større til at lykkes.

-Jeg anser ikke mig selv for at have de store lederegenskaber, men jeg kan godt lide de
store arrangementer.

Når man står og kigger ud over værfsthallerne og alle de opstillede borde og at der
kommer til at sidde op mod 3.000 mennesker her og dele en god oplevelse, dét er dejligt,
siger Rolf Lund.

 
Har løbet altid

Han har løbet orienteringsløb, siden han var 13-14 år og nyder netop denne disciplin på
grund af den intense naturoplevelse, når man løber og alene møder sine udfordringer i
skoven og dét, at man skal bruge både hoved og krop samtidig for at gennemføre et
orienteringsløb.

-E�er løbene er orienteringsløbere mere sociale end andre typer af løbere. Vi løber alene
og har en masse at fortælle og dele, når vi bage�er samles.

 
Mangler frivillige

En af forklaringerne på Helsingør-stafettens succes ser Rolf Lund i den mulighed, løbet
giver for at lave noget andet end dét man plejer sammen med sine kolleger.

-Man kan løbe 10 eller to kilometer. De fleste kan være med, siger HSOK ´ s formand.

Klubben mangler, ligesom klubber gør det mange steder i landet, altid frivillige.

-Det er et problem at få det daglige klubarbejde til at fungere. Lidt nemmere er det at
ska�e frivillige til en dagsbegivenhed som Kronborg-stafetten, fordi det tidsmæssigt er til
at overskue.
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Derfor har vi konkrete planer om at gennemføre en strukturændring i klubben i e�eråret.
En ændring, hvor vi udvider bestyrelsen til det dobbelte og dermed mindsker
arbejdspresset for det enkelte bestyrelsesmedlem og arbejdsopgaverne bliver halveret,
siger Rolf Lund.

 
Giv en hånd med

Han fortæller, at andre klubber har gennemført tilsvarende strukturændringer for at få
flere frivillige til at gå ind i klubarbejdet.

-Hvis der sidder nogle derude og synes, de kunne have lyst til at gøre noget for andre, så
er der rigtig mange muligheder for frivilligt arbejde. Der er mange måder at give en hånd
med på og mange meget forskellige kredse og sammenhænge at være frivillig i,
understreger Rolf Lund, der opfordrer til at se på mulighederne i Frivillighedscentret i
Helsingør.

Se andetsteds her på siden, hvor Kronborgstafettens 152 frivillige kommer fra.

 
Her kommer Her kommer de frivillige fra de frivillige fra

50 frivillige fra HiF Atletik, HSOK og Puls 3060 4 frivillige fra Firmaidrætten 25 frivillige fra
Musikskolen 2 samaritter 4 trafiko�icials 14 frivillige fra Kulturvær�ets eget korps af
frivillige 1 frivillig opvarmer 15 frivillige cheerleaders fra FCH 25 gymnasieelever fra
Helsingør Gymnasium 2 frivillige fra Fotoklubben 10 frivillige ved selve løbet fra Helsingør
Kommunes egne frivillige.

 
Om frivillige Om frivillige

Center for Frivilligt Socialt Arbejdes seneste Frivilligrapport viser, at fire ud af 10 danskere
inden for det seneste år har været engageret i frivilligt arbejde, mens syv ud af 10 har
deltaget i frivilligt arbejde inden for de seneste fem år.

Antallet af timer danskerne, bruger på frivilligt arbejde, er på to år steget fra 350 til 365
millioner timer.

Rapporten dokumenter også, at der ikke er flere personer, der udfører frivilligt arbejde,
men at de frivillige er blevet mere flittige og engagerer sig på flere områder end tidligere.

-Vi er klar, siger de to frivillige HOK-formand Rolf Lund (til højre) og Sørensen
Christiansen, også fra HSOK. 152 fdrivillige hjælper til med at få Kronborg-stafetten
2017 afviklet i dag med over 2.700 løbere.
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Foto: Torben Sørensen

 Kulturvær�et, Toldkammeret & Events

 Vandvogne og vanddunke til Kronborgstafetten i dag

 Frederiksborg Amts Avis, Thursday, June 01, 2017, Section 2 (2. Sektion), Page 5, 159 words, Id:e6472f40,

HELSINGØR: Når Kronborgstafetten i dag klokken 18 skydes i gang på
området mellem Kulturvær�et og M/ S Museet for Søfart, bliver det med
ikke færre end 2600 løbere. Og Forsyning Helsingør støtter op om det
populære stafetløb med vandvogn og vanddunke til det rekord høje
deltagerantal.

Det lokale forsyningsselskab er selv deltager med 29 løbere og 7 tilmeldte hold, og
dermed er Forsyning Helsingør en af de største enkeltdeltagere i det populære løb.

Men forsyningsvirksomheden er også til stede langs ruten, hvor der udleveres sundt og
rent drikkevand i nye vanddunke til de mange deltagere.

Kronborgstafetten er en årlig tilbagevendende fest, som samler virksomheder og
organisationer i hele kommunen. Af hensyn til miljøet uddeler Forsyning Helsingør i år
genanvendelige dunke med vand til samtlige deltagere - i stedet for at udlevere vand i
papkrus, der o�e ender henkastet på stier og gader. Vandvognen er også til stede ved
børneløbet tidligere på dagen, hvor der ligeledes udleveres vand i flotte dunke.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 3 more

 Helsingør børn indvier Kronborgstafetten

 Lokalavisen Nordsjælland, Tuesday, May 30, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 8, 248 words, Id:e646f094,

Kronborgstafetten bliver i år skudt i gang af 1. og 2. klasser fra
hele Helsingør Kommune. Den 1. juni løber 225 børn fra
kommunens SFO'er afsted på den to kilometer lange rute rundt
om Kronborg.

LØB: For fjerde år i træk afholdes Kronborgstafetten på
Kulturhavnen i Helsingør, hvor kommunens virksomheder,
borgere, foreninger og institutioner stimler sammen i
startområdet foran Kulturvær�et.



20/11/2017 Helsingør Kommune - Overview - Infomedia Insight

https://insight.infomedia.dk/MO/20944#/duid/e666fa1b/org 17/24

I år inviterer Kronborgstafetten også kommunens børn til at være en del af løbefesten.

Derfor er 500 børn fra kommunens SFO'er inviteret til at indvie ruten omkring Kronborg,
inden de voksne løber med depechen om a�enen.

-Det er vigtigt for os at inddrage børnene i et lokalt arrangement, der sætter fokus på
fællesskab og sundhed.

Børnene bliver de første der betræder ruten omkring Kronborg og kan sikkert slå deres
forældre, der skal løbe samme rute om a�enen, fortæller Jens Bertram.

SFO-børn fra kommunens 1.og 2. klasser løber ikke stafetløbet som de øvrige deltagere.

De løber i stedet ruten omkring Kronborg samlet. Here�er er der diplom, medalje, frugt
og vand til alle deltagende børn.

-Børnene synes, at det er spændende at opleve noget nyt og møde op i samlet flok til et
stort arrangement. Derfor har vi over 200 SFO-børn tilmeldte på nuværende tidspunkt. De
glæder sig til at se, hvor hurtigt de kan løbe rundt om Kronborg - og så er diplomer og
medaljer jo også altid et stort hit, fortæller Mona Ejstrup Packert.

Der er grund til, at SFO-børnene får testet ruten grundigt, for i år har Kronborgstafetten
slået alle tidligere deltagerrekorder.

Over 555 hold er tilmeldt, og e�er stafetløbet samles de mange løbere og heppere til
fællesspisning og underholdning i Vær�shallerne, oplyser Lasse Rye Rasmussen fra
kommunen.

Kronborgstafetten bliver i år skudt i gang af 1. og 2. klasser fra hele Helsingør
Kommune.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 2 more

 SFO-børn indvier Kronborgstafetten

 Sn.dk (Sjællands Nyheder), Sunday, May 28, 2017, 304 words, Id:e645d9d6,

Kronborgstafetten bliver i år skudt i gang af 1. og 2. klasser fra hele Helsingør Kommune.
På torsdag den 1. juni løber 225 børn fra kommunens SFO afsted på den to kilometer
lange rute rundt om Kronborg.
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For fjerde år i træk afholdes Kronborgstafetten på Kulturhavnen i Helsingør, hvor
kommunens virksomheder, borgere, foreninger og institutioner stimler sammen i
startområdet foran Kulturvær�et. I år inviterer Kronborgstafetten også kommunens børn
til at være en del af løbefesten. Derfor er 500 børn fra kommunens SFO'er inviteret til at
indvie ruten omkring Kronborg, inden de voksne løber med depechen om a�enen.

 
Rundt om Kronborg

-Det er vigtigt for os at inddrage børnene i et lokalt arrangement, der sætter fokus på
fællesskab og sundhed. Børnene bliver de første der betræder ruten omkring Kronborg
og kan sikkert slå deres forældre, der skal løbe samme rute om a�enen, fortæller Jens
Berthram.

SFO-børn fra kommunens 1. og 2. klasser løber ikke stafetløbet som de øvrige deltagere.
De løber i stedet ruten omkring Kronborg samlet. Here�er er der diplom, medalje, frugt
og vand til alle deltagende børn.

Pædagogisk afdelingsleder og koordinator, Mona Ejstrup Packert, håber på, at
kommunens SFO'er vil bakke op om Kronborgstafettens initiativ og inddrage børnene i
det lokale fællesskab.

 
555 tilmeldte hold

- Børnene synes, at det er spændende at opleve noget nyt og møde op i samlet flok til et
stort arrangement. Derfor har vi over 200 SFO-børn tilmeldte på nuværende tidspunkt. De
glæder sig til at se, hvor hurtigt de kan løbe rundt om Kronborg - og så er diplomer og
medaljer jo også altid et stort hit, fortæller Mona Ejstrup Packert.

Der er grund til, at SFO-børnene får testet ruten grundigt, for i år har Kronborgstafetten
slået alle tidligere deltagerrekorder. Over 555 hold er tilmeldt, og e�er stafetløbet samles
de mange løbere og heppere til fællesspisning og underholdning i Vær�shallerne.

555 hold er tilmeldt Kronborgstafetten, som indvies af 225 SFO-børn. Foto: Presse.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 2 more

 SFO-børn indvier Kronborgstafetten

 Frederiksborg Amts Avis, Saturday, May 27, 2017, Section 2 (2. Sektion), Page 9, 304 words, Id:e645897f,
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HELSINGØR: Kronborgstafetten bliver i år skudt i gang af 1. og 2.
klasser fra hele Helsingør Kommune. På torsdag den 1. juni løber
225 børn fra kommunens SFO afsted på den to kilometer lange
rute rundt om Kronborg.

For fjerde år i træk afholdes Kronborgstafetten på Kulturhavnen i
Helsingør, hvor kommunens virksomheder, borgere, foreninger og
institutioner stimler sammen i startområdet foran Kulturvær�et. I
år inviterer Kronborgstafetten også kommunens børn til at være
en del af løbefesten.

Derfor er 500 børn fra kommunens SFO'er inviteret til at indvie ruten omkring Kronborg,
inden de voksne løber med depechen om a�enen.

 
Rundt om Kronborg

-Det er vigtigt for os at inddrage børnene i et lokalt arrangement, der sætter fokus på
fællesskab og sundhed.

Børnene bliver de første der betræder ruten omkring Kronborg og kan sikkert slå deres
forældre, der skal løbe samme rute om a�enen, fortæller Jens Berthram.

SFO-børn fra kommunens 1. og 2. klasser løber ikke stafetløbet som de øvrige deltagere.
De løber i stedet ruten omkring Kronborg samlet. Here�er er der diplom, medalje, frugt
og vand til alle deltagende børn.

Pædagogisk afdelingsleder og koordinator, Mona Ejstrup Packert, håber på, at
kommunens SFO'er vil bakke op om Kronborgstafettens initiativ og inddrage børnene i
det lokale fællesskab.

 
555 tilmeldte hold

-Børnene synes, at det er spændende at opleve noget nyt og møde op i samlet flok til et
stort arrangement.

Derfor har vi over 200 SFObørn tilmeldte på nuværende tidspunkt. De glæder sig til at se,
hvor hurtigt de kan løbe rundt om Kronborg - og så er diplomer og medaljer jo også altid
et stort hit, fortæller Mona Ejstrup Packert.

Der er grund til, at SFO-børnene får testet ruten grundigt, for i år har Kronborgstafetten
slået alle tidligere deltagerrekorder.
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Over 555 hold er tilmeldt, og e�er stafetløbet samles de mange løbere og heppere til
fællesspisning og underholdning i Vær�shallerne.

555 hold er tilmeldt Kronborgstafetten, som indvies af 225 SFO-børn. Foto: Presse

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 3 more

 Kronborgstafetten gav depechen videre til erhvervslivet

 Lokalavisen Nordsjælland, Tuesday, March 28, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 14, 431 words, Id:e62fb1ab,

For fjerde år i træk samler den kommunale Kronborgstafetten
borgere og virksomheder til en stor løbefest, og i år satser
Helsingør Kommune på endnu større tilslutning fra
erhvervslivet.

STAFET: De første 100 løbere er i hus til årets Kronborgstafet
torsdag den 1. juni. De foregående år har Kronborgstafetten
oplevet et stigende deltagerantal til løbefesten, der sætter fokus
på fællesskab, velfærd og sundhed.

I 2016 var 55 virksomheder tilmeldt stafetten -i år er målsætningen en tilslutning på 70
virksomheder fra Helsingør kommune.

-Det er vigtigt for Helsingør Kommune, at vi møder erhvervslivet og kommunens
virksomheder i en anden og mere uformel sammenhæng.

Kronborgstafetten er en oplagt mulighed for det. Her er fællesskabet udgangspunktet og
nye relationer og netværk kan opstå, fortæller kommunaldirektør i Helsingør Kommune
Stine Johansen i en pressemeddelelse.

 
Skaber værdi

Ifølge den administrerende direktør for Trelleborg A/ S, Jesper Luja Thomsen, giver
deltagelsen og sponsoratet i Kronborgstafetten en værdi blandt medarbejderne.

-Vi har været sponsorer for Kronborgstafetten de sidste to år og havde sidste år 15
deltagene hold fra Trelleborg. Vi vender tilbage til Kronborgstafetten år e�er år, fordi det
er et lokalt samlingspunkt, som giver plads til sjov og hygge.
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Det giver også stor intern værdi, når vi viser flaget til et lokalt arrangement. Vi føler en
forpligtelse som markant virksomhed i Helsingør til at støtte initiativer som
Kronborgstafetten, der også Løbere kan tiltrække lokal arbejdskra� til virksomheden,
siger Jesper Luja Thomsen, der er administrerende direktør for Trelleborg A/ S.

Ny stor virksomhed melder sin ankomst Én af kommunens større virksomheder,
Servicefirmaet Renell A/ S, er nye sponsorer og deltager for første gang deltagere i årets
Kronborgstafet.

-Flere af vores kunder og samarbejdspartnere har fortalt mig om, at Kronborgstafetten var
et hyggeligt arrangement for en virksomhed og dens medarbejdere. I år er det første
gang, vi skal være med, og vi glæder os. Da vi også fik muligheden for at støtte op om
dette års arrangement med et sponsorrat, var det et klart ' ja'. Stafetten er samtidig en
kærkommen lejlighed for at samle medarbejdere på tværs af afdelinger i et socialt og
aktivt samarbejde - og det er altid positivt indspark, fortæller administrerende direktør for
Renell, Simon Elleskov.

Renell og Trelleborgs medarbejdere samt Helsingørs borgere, foreninger, virksomheder
og institutioner vil være klar til at løbe stafetløb fra stævnepladsen ved Kulturhavnen
Kronborg.

Deltagerne skal bringe depechen fra startområdet foran Kulturvær�et rundt om Kronborg
eller mod Nordhavnen, omkring Øresundsakvariet og den nye promenade. E�erfølgende
danner Vær�shallerne 14 og 17 rammerne om fælles spisning og hygge.

 
Fakta

Stævneplads: Kulturhavnen Kronborg, Allegade 2, 3000 Helsingør Start/ Mål: Pladsen
foran Kulturvær�et og M/ S Museet for Søfart Distance: En omgang er 2 km. uanset rute
Hold-info: Maks 4 deltagere pr. hold Tilmeldingsfrist: 25. maj 2017 Man kan tilmelde sig og
find info på kronborgstafetten.dk.

Kronborgstafetten er arrangeret i et samarbejde mellem Helsingør Ski og
Orienteringsklub, wHIF Atletik, PULS 3060, DGI Nordsjælland og Helsingør Kommune.
Fra venstre: Jesper Luja Thomsen, Lasse Rye Rasmussen, Steven Kennov og Simon
Elleskov.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 3 more

 Lokalt erhvervsliv bakker op om Kronborgstafetten
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 Frederiksborg Amts Avis, Saturday, March 18, 2017, Section 2 (2. Sektion), Page 8, 335 words, Id:e62a1632,

MOTION: Rengøringsfirmaet Renell er af de nye deltagere i den
fjerde udgave af årets Kronborgstafet.

HELSINGØR: De første 100 løbere er i hus til årets Kronborgstafet
torsdag 1. juni.

De foregående tre år har Kronborgstafetten oplevet et stigende
deltagerantal til løbefesten, der sætter fokus på fællesskab,
velfærd og sundhed. I 2016 var 55 virksomheder tilmeldt
Kronborgstafetten -i år er målsætningen en tilslutning på 70
virksomheder fra Helsingør Kommune.

-Det er vigtigt for Helsingør Kommune, at vi møder erhvervslivet og kommunens
virksomheder i en anden og mere uformel sammenhæng, fortæller Stine Johansen, der
er kommunaldirektør i Helsingør Kommune.

Ifølge den administrerende direktør for Trelleborg A/ S, Jesper Luja Thomsen, giver
deltagelsen og sponsoratet i Kronborgstafetten en værdi blandt medarbejderne.

-Vi har været sponsorer for Kronborgstafetten de sidste to år og havde sidste år 15
deltagene hold fra Trelleborg. Vi vender tilbage til Kronborgstafetten år e�er år, fordi det
er et lokalt samlingspunkt, som giver plads til sjov og hygge. Det giver også stor intern
værdi, når vi viser flaget til et lokalt arrangement, siger Jesper Luja Thomsen, der er
administrerende direktør for Trelleborg A/ S.

Ny virksomhed melder sin ankomst Én af kommunens større virksomheder, Service-
firmaet Renell A/ S, er nye sponsorer og deltager for første gang deltagere i årets
Kronborgstafet.

-Flere af vores kunder og samarbejdspartnere har fortalt mig om, at Kronborgstafetten var
et hyggeligt arrangement for en virksomhed og dens medarbejdere.

I år er det første gang, vi skal være med, og vi glæder os. Da vi også fik muligheden for at
støtte op om dette års arrangement med et sponsorrat, var det et klart ' ja', fortæller
administrerende direktør for Renell, Simon Elleskov.

Renell og Trelleborgs medarbejdere samt Helsingørs borgere, foreninger, virksomheder
og institutioner vil være klar til at løbe stafetløb fra stævnepladsen ved Kulturhavnen
Kronborg. Deltagerne skal bringe depechen fra startområdet foran Kulturvær�et rundt
om Kronborg eller mod Nordhavnen, omkring Øresundsakvariet og den nye promenade.
E�erfølgende danner Vær�shallerne 14 og 17 rammerne om fælles spisning og hygge.
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Kronborgstafetten er arrangeret i et samarbejde mellem Helsingør Ski og
Orienteringsklub, HIF Atletik, PULS 3060, DGI Nordsjælland og Helsingør Kommune.

Det er i år fjerde gang, at Kronborgstafetten løber af stabelen. Foto: Torben Sørensen

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 3 more

 Kronborgstafetten giver depechen videre til erhvervslivet

 Helsingør Dagblad, Tuesday, March 14, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 23, 310 words, Id:e627e318,

LØB: For fjerde år i træk samler Kronborgstafetten borgere og
virksomheder til en stor løbefest i Helsingør.

I år satses på endnu større tilslutning fra erhvervslivet.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

De første 100 løbere er i hus til arrangementet den 1.

juni. I 2016 var 55 virksomheder tilmeldt Kronborgstafetten, og i år er målsætningen en
tilslutning på 70 virksomheder fra Helsingør Kommune.

-Det er vigtigt for Helsingør Kommune, at vi møder erhvervslivet og kommunens
virksomheder i en anden og mere uformel sammenhæng. Kronborgstafetten er en oplagt
mulighed for det. Her er fællesskabet udgangspunktet, og nye relationer og netværk kan
opstå, fortæller kommunaldirektør Stine Johansen i pressemeddelelsen.

Ifølge den administrerende direktør for Trelleborg A/ S, Jesper Luja Thomsen, giver
deltagelsen og sponsoratet i Kronborgstafetten en værdi blandt medarbejderne.

-Vi har været sponsorer for Kronborgstafetten de sidste to år og havde sidste år 15
deltagene hold fra Trelleborg.

Vi vender tilbage til Kronborgstafetten år e�er år, fordi det er et lokalt samlingspunkt, som
giver plads til sjov og hygge. Det giver også stor intern værdi, når vi viser flaget til et lokalt
arrangement.

Vi føler en forpligtelse som markant virksomhed i Helsingør til at støtte initiativer som
Kronborgstafetten, der også kan tiltrække lokal arbejdskra� til virksomheden, siger
Jesper Luja Thomsen.



20/11/2017 Helsingør Kommune - Overview - Infomedia Insight

https://insight.infomedia.dk/MO/20944#/duid/e666fa1b/org 24/24

Deltagerne skal bringe depechen fra startområdet foran Kulturvær�et rundt om Kronborg
eller mod Nordhavnen, omkring Øresundsakvariet og den nye promenade. E�erfølgende
danner Vær�shallerne 14 og 17 rammerne om fælles spisning.

Kronborgstafetten er arrangeret i et samarbejde mellem Helsingør Ski-og
Orienteringsklub, HIF Atletik, PULS 3060, DGI Nordsjælland og Helsingør Kommune.

Kronborgstafetten afvikles i år den 1. juni. (PR-foto).

 
Kronborgstafet

Stævneplads: Kulturhavnen Kronborg, Allegade 2, 3000 Helsingør Start/ Mål: Pladsen
foran Kulturvær�et og M/ S Museet for Søfart Distance: En omgang er 2 km. uanset rute
Hold-info: Maks 4 deltagere pr. hold Tilmeldingsfrist: 25. maj 2017 Tilmelding på
Kronborgstafetten.dk.

 Borgmesteren & Helsingør Kommune + 2 more

 Kronborgstafetten har vokseværk

 Lokalavisen Nordsjælland, Tuesday, January 31, 2017, Section 1 (1. Sektion), Page 1, 55 words, Id:e6175fec,

LØB: Årets Kronborgstafet på Kulturvær�et bliver større og sjovere.
Det fortæller løbsleder Lasse Rye Rasmussen fra Helsingør
Kommune.

Han regner med, at årets deltagerantal kommer op på 2500
løbere.

-Løbet får også en vandrepokal, et e�ermiddagsløb for
kommunens fritidshjem, og så kommer der mere underholdning
på løbets to ruter, siger Lasse Rye Rasmussen.

Side 2.


