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373 motionister  til Lions motionsløb 1. juni på Kildebjerg                                                                      

Overskud på ca. 43.000 kr. til almene formål, ”Fri for Mobberi” og ”Ukrainske flygtninge i Ry”   
 

Familieløb med tørvejr, godt humør og fine præmier 
Lions Club i Ry genoptog sit årlige motionsløb ”Lions Kildebjerg-Ry løbet” efter 2 års coronapause                                                                                                    
Lions familieløbet fik 373 tilmeldinger, hvoraf 322 gennemførte helt til mål med registrering,  
Efter løbet var der fine præmier med bl.a. gavekort til spisning og biografbilletter. Der var også 
deltagerkonkurrencer, hvor der bl.a. var præmier fra Fit & Sund og Golfklubben. Biografbilletter til børnene.  
 

Der var distancer med både hygge og udfordringer                               
Der var 3 distancer til både løbere og vandrere.  3 – 5 – 10 km.                                                                                                        
De mest populære strækninger var 3 km. walk og 5 km. løb                                                                                                                             
 

Konkurrencer og socialt samvær, 
Den gode sponsorstøtte fra byens erhvervsdrivende, gjorde de muligt med både vinderpræmier og præmier til en 
konkurrence på et udleveret lodseddel efter registrering. 
 

Overskuddet fra løbet 
Lions vil bruge overskuddet på ca. 43.000 kr. til støtte for Gudenåskolens projekt ”Fri for mobberi” samt hjælp 
til, at de ukrainske flygtninge som bor i området, kan få en hjælpende hånd.  Lions vil også bruge en del af 
overskuddet til andre humanitære formål i lokalområdet. 
 

Mad og præmier 
Før under og efter løbet var der mulighed for at forskellige former for mad, hvilke mange gjorde brug af. Der var 
gratis frugt og vand til løberne/vandrerne. Der var telte og sejl, hvis der skulle komme regn som aftenen før. Det 
kom der ikke, der var tørvejr under hele løbet. Telte og sejl blev også brugt til hygge, mens man ventede på 
udtrækning og udlevering af løbspræmier. 
 

Tidsregistrering                                                                                                                                                                                                                                                              
Løberne kan se deres tider og placering på klubbens hjemmeside www.lry.dk    
 
 
 


