
 

 

   onsdag den 28. august 2019 
 
Kolding KFUM Atletik & Motion og Kolding Firma Idræt afvikler hvert år et motionsstafetløb 
- Slotssøstafetten - rundt om Slotssøen i Kolding. 
 
Når borgmester Jørn Pedersen på onsdag den 28. august kl 19.00, starter Slotssøstafetten 2019 og 
sender første løber fra hvert hold ud på den første af fem runder, er det i år 39. gang stafetløbet 
afvikles på samme rute. 
Ruten der skal gennemføres er ”den korteste vej rundt om Slotssøen på stier og vej”. 
Start og mål er på plænen bag SlotssøBadet i Hospitalsgade. 
Løberne har det meste af vejen udsigt til Koldinghus, og passerer på ”hjemvejen” direkte forbi slottet. 
 

 
 
 
De 5 personers stafethold kan sammensættes præcis som man har lyst til: 
Gade-, firma-, familie-, forenings- eller klubhold. Både herre-, dame- og mixhold kan deltage. 
Stafetløbet varer omkring 1 time og strækker sig over ca. 8,3 km., da hver af de 5 deltagere på 
stafetholdene skal tilbagelægge én omgang af ruten på 1.647 meter. 
 
Præmier 
Selv om det er et motionsstafetløb er der selvfølgelig også præmier. 
Der er præmie til det hold der løber hurtigst - og til hurtigste kvinde-/pigehold. 
Slotssøstafettens hovedsponsor - Arbejdernes Landsbank - har, sammen med de øvrige 
sponsorer udsat en række præmier til Slotssøstafetten 2019. 



 

 

Undervejs i løbet vil der være en række spurtpræmier og præmier ved lodtrækning på løbernes 
startnumre. 
For at gøre løbet så attraktivt og festligt for så mange som muligt, er der holdpræmier til flere af 
de hold, der stiller i de sjoveste / festligste udklædninger. 
Der er større chance for præmie, ved at medvirke til at gøre Slotssøstafetten til en festlig Kolding-
begivenhed, der siden det første løb i 1981, hvert år - den 4. onsdag i august - har samlet en lang 
række deltagere til netop denne form for holdmotion. 
 

 
 

 
 



 

 

Siden stafetløbet blev afholdt første gang i 1981, har over 3.600 stafethold – dvs. over 18.000 personer 
– deltaget. 
Det betyder at der i årenes løb er tilbagelagt ca. 30.000 km på to ben omkring Slotssøen. 
 
Selv om der nogle år har været et ”dyk” i deltagerantallet, har der siden 2009 været over 100 
deltagende hold hvert år - toppende i 2014, hvor 197 hold deltog. 
Med næsten 1.000 deltagende personer, måtte vi desværre konstatere, at ”smertegrænsen” var nået, 
pga. pladsforholdene på den ”intime” rute omkring Slotssøen og i start- og målområdet ved 
SlotssøBadet i Hospitalsgade. 
 
Arrangørerne håber naturligvis, at de senere års store deltagelse, er bevis på, at interessen for at 
deltage i Slotssøstafetten er vendt tilbage efter en række ”magre år”. 
 
Fakta om Slotssøstafetten 2019: 
Dato:  Onsdag den 28. august kl. 19.00. Mødetid for løberne kl. 18.40. 
Sted:  Ved Slotssøen i Kolding.  Start og mål ved SlotssøBadet. 
Deltagere:  5-personers hold. Herre- dame- eller mixede hold. 
   Gade-, firma-, familie-, forenings- og klubhold o.lign. 
Distance:  8,25 km.     Hver deltager på holdet løber/lunter en tur (1.647 m) omkring 
   Slotssøen. 
Præmier til:  Hurtigste hold og hurtigste kvinde-/pigehold. 
   De bedste udklædte hold. 
   En række spurtpræmier og lodtrækningspræmier. 
Forplejning: Frugt, sodavand/øl til alle deltagere. 
Tilmelding af hold: Pr. mail til: motion@koldingfirmaidraet.dk. 
Deltagergebyr: Kr. 200,00 pr. hold, der ved tilmelding indbetales til: 
   regnr. 5346 - kontonr.0242599 i Arbejdernes Landsbank. 
Tilmeldings- og 
betalingsfrist: Fredag den 23. august. 
Oplysninger: Tlf. 2462 3677 – www.koldingfirmaidraet.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
KOLDING FIRMA IDRÆT og KOLDING KFUM ATLETIK & MOTION 
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