Løb med HKH Kronprins Frederik
- Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og mange andre DF’ere.
Danmarks kommende konge - Kronprins Frederik - fylder 50 år den 26. maj i år og dette fejrer han med et
Royal Run i de 5 største byer, hvor han løber:

”One mile” (1,6 km) sammen med ”sit folk” 2. pinsedag mandag den 21. maj 2018.
Vi er jo stærke tilhængere af monarkiet og vi vil derfor selvfølgelig rigtig gerne være med til at fejre
kronprinsen ved at løbe med.
Alle medlemmer af Dansk Folkeparti inviteres derfor til at løbe ”One Mile” i Royal Run på DF-holdet den 21.
maj i enten København, Odense, Aarhus, Aalborg eller Esbjerg.
Dansk Folkeparti betaler deltagergebyret og alle deltagere får en blå Royal Run T-shirt samt en DF-cap.
Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en mail til df@ft.dk med teksten Royal Run. Så vil du modtage en
mail med link til gratis tilmelding til Royal Run.
Deltager du på DF-holdet, er der kun mulighed for at løbe den såkaldte ”One Mile”.
Hvis du i stedet ønsker at løbe 10 km, skal du ikke løbe på DF-holdet. Så skal du selv betale og ikke tilmelde
dig via linket.
Der løbes ”One Mile” ved Royal Run i følgende fem byer:






Aalborg kl. 10:30. (Mødested: nærmere info følger på mail!)
Aarhus kl. 11:25.
København kl. 12:30.
Odense kl. 13:30.
Esbjerg kl. 14:00.

Kristian Thulesen Dahl løber med i Aalborg,
Peter Skaarup løber med i København
og der vil være folketingsmedlemmer, der løber med ved alle 5 løb.
Mød gerne op en times tid før, hvor vi samler DF-løberne (og dem der hepper! ) til et fælles foto.
DF-kontaktperson vil fremgå af mailen du modtager ved tilmelding.
Det vil være dejligt, hvis vi bliver mange, der møder frem, uanset om man vil med på den lille løbetur.
Så hermed en opfordring til at møde frem og være med til at fejre Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag!
Skriv til df@ft.dk og skriv at du vil løbe med!

