Copenhagen Half Marathon
Søndag den 18. september 2016 kl. 11.15
RunForYou gentager hittet fra 2015, idet vi igen laver en tur til Copenhagen Half Marathon i
København – altså et løb på 21,0975 km. Denne anden udgave af løbet blev sidste år en kæmpe
succes og har medio juni allerede rundet de første 10.000 tilmeldte løbere  Ruten er hurtig og en
perfekt mulighed for at afprøve pace inden Berlin Marathon ugen efter. Løbet er igen vært for DM
halvmaraton i 2016. Der er start og mål på Østre Allé. Der kan deltage op til 25.000 i løbet.
Tilmelder man sig både turen til København og Berlin, er rabatten et startnummer til Berlin!
VIGTIGT: Startnumre købes som udgangspunkt via www.cphhalf.dk Pris: 450 kr. inkl. t-shirt
indtil 4. september, derefter er prisen 500 kr. inkl. t-shirt. Vi hjælper gerne med køb af startnummer.
Programmet ser p.t. således ud:
Lørdag den 17. september 2016
Kl. 07.30: Busafgang fra Silkeborg Banegård, Drewsensvej i Silkeborg (der er stor gratis p-plads
på modsatte side af Drewsensvej i Estrups Gård for de, der har et parkeringsbehov)
Kl. 12.00: Ankomst til Expoen i Sparta Hallen, Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København
for afhentning af startnumre (RunForYou henter startnumre til dem, der ikke gider
bruge tiden på messen)
Kl. 13.00: Ankomst til Hotel Østerport, Oslo Plads 5, 2100 København Ø - vores logi på turen
(ca. 1 km fra start- og målområdet)
Kl. 13.00: Eller eftermiddagen til fri disposition
Kl. 19.30: Mulighed for tilkøb af fælles aftenbuffet på nærliggende restaurant. Herom nærmere.
Kl. ??:
Godnat! Morgendagens halvmaraton venter…..
Søndag den 18. september 2016
Kl. 07.00: Fra dette tidspunkt er der morgenmadsbuffet i restauranten
Kl. 08.00: Fra dette tidspunkt check-out og bagage til opbevaring
Kl. 09.30: Fælles afgang til fods i omklædt tilstand til startområdet
Kl. 11.15: Start Copenhagen Half Marathon 2016
Kl. 12.30: Efter løbet er der bad og omklædning på Hotel Østerport
Kl. 15.00: Forventet seneste tidspunkt for busafgang fra løbet mod Silkeborg
Kl. 19.00: Forventet hjemkomst Silkeborg Banegård på Drewsensvej i Silkeborg
Besøg www.cphhalf.dk og www.hotelosterport.dk for info om løbet og Hotel Østerport.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 1.200 kr. Tillæg for enkeltværelse 450 kr.
Prisen dækker: Transport med moderne langtursbus, overnatning i delt dobbeltværelse med bad,
morgenmadsbuffet, bidrag til rejsegarantifonden og lovpligtig moms samt guide på hele turen 
Tilmelding: Tilmelding til turen sker via www.runforyou.dk eller ved at sende en mail til
jan@runforyou.dk eller ved personlig kontakt på 2675 4900, hvorefter der straks modtages en
bekræftelse samt anmodning om betaling.
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