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Teutenbosloop
Het teutenbosloopcriterium viert dit jaar haar 20ste editie!! Recreatieve lopers kunnen
zich op 8 afwisselende boslopen volledig uitleven. De slothappening gaat dit jaar door
op zondag 17 maart in Hechtel-Eksel (atletiekstadion).
De sportdiensten en atletiekclubs van lommel, Pelt, Hamont-Achel en Hechtel-Eksel
organiseren gedurende 8 zondagvoormiddagen een bosloop voor het ganse gezin.
Vanaf 9u kan men zich inschrijven en om 10u kunnen de kinderen zich al uitleven
tijdens een 1km-loop. Iets later (10u10) starten dan de lopers voor de 3, 6, 9 of 12km.
Er wordt geen klassement opgemaakt of prijzen uitgedeeld, wel kan je aan de finish jou
eindtijd zien.
De kostprijs bedraagt €2, hiervoor ben je verzekerd en krijg je na afloop van elke loop
ook nog een tas soep aangeboden. Wie 5 keer of meer deelneemt krijgt tijdens de
slotloop ook een praktisch souvenir. Voldoende redenen dus om de loopschoenen
boven te halen en te komen genieten van de prachtige natuur tijdens een recreatie
bosloop.
Data:
23-12
6-01

Witteberg – Achtel
SV Herkol – Pelt

20-01

Soeverein – Lommel

27-01

Dommelhof – Pelt

10-02

Holheide – Pelt

17-02

De Bosuil – Pelt

3-03

Kolonie - Lommel

17-03

Atletiekstadion – Hechtel-Eksel
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