
AKTIVITETER 2017
DIS Vintercup Skanderborg – 
2016/2017
Den 27/12-2016, 8/1-2017, 22/1-2017 og den 3/2-2017. 
Denne løbecup - som afvikles over 4 gange i vinterperioden 
– er et samarbejde mellem GEPARD, Hylke Borgerforening, 
Skanderborg Løbeklub og SIF (Stilling) Løbeklub. 
Der findes en vinder for hvert løb samt en samlet vinder af 
DIS Vintercup i hver af disse klasser: Pige 0-15 år, Drenge 
0-15 år, Dame over 15 år, Herre over 15 år. 
Distancerne varierer lidt på de enkelte løb fra 3,9 km til 10 
km, og vintercuppen afvikles i december, januar og februar 
måned. 

Mini Triatlon – 2. Pinsedag 
den 5. juni 2017
Skanderborg Firmaidræt arrangerer for tredje gang et Mini 
Triatlon der rummer svømning, cykling og løb, og som afhol-
des i de smukkeste omgivelser i og omkring Skanderborg Sø. 
Mini Triatlon er både for dem der ikke har prøvet før, men 
bestemt også øvede triatlet.
Du har her mulighed for at deltage som individuel udøve, 
hvor du gennemfører alle 3 discipliner selv, men du kan også 
deltage som et hold, hvor I deler de tre discipliner imellem 
jer. Holdet kan samles på arbejdspladsen, eller blandt venner 
og familie. 
Der er præmier til de 3 bedste i herre, dame og i hold.
Dagen er en oplagt mulighed for at få en god og spændende 
dag sammen med et helt nyt indhold.

DYNAUDIO Midsommerstafet - 
Onsdag den 21. juni 2017
Kom og vær med når Skanderborg Firmaidræt inviterer til sol, 
sved og samvær i Dyrehaven, hvor du kan deltage sammen 
med dit firma, din familie eller dine venner.
Stafetten består af et hold på 3 personer som hver løber 5 
km eller solo–klassen hvor en person selv løber 3x5 km, eller 
man kan vælge at gå turen som er på 7 km, hvor hele holdet 
følges ad.
Der er præmier på forskellige niveauer.

Fodboldturnering – 7 mands fodbold – 
august/september 2017
I august og september måned afvikles 7 mands fodbold over 
3 kampdage. Den 16/8-2017, 29/8-2017 og den 11/9-2017.
Vi kridter banen op til en omgang 7 mands fodbold, der 
afvikles over 3 kampdage, og hvor der spilles i både dame og 
herre række.
Hvert hold spiller minimum 4 kampe, og herefter gælder det 
semifinale og finale.
Der er præmie til de to bedste hold i hver række.

Arbejdspladsernes Motionsdag - 
Fredag den 13. oktober 2017 
Her får du mulighed for at give dine kollegaer kamp til stre-
gen gennem et par timer med motion og sjov, gode ople-
velser, socialt samvær og naturlig konkurrence, her kan alle 
være med. Også her er der en samlet vinderpokal.

Nærmere information og tilmelding 
findes på Skanderborg Firmaidræts 
hjemmeside: 

www.skanderborgfirmaidraet.dk


