Oplev Brøndby fra en ny vinkel
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde
mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund,
Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011. Udviklingen
af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tipsog Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om
Kløverstierne, deres forløb og seværdigheder kan
findes via:

INVITATION

kløversti.dk
endomondo.com og
		endomondos mobil app,
		
der kan hentes gratis i
		
App Store og på AndroidMarket.

Deltag i åbningen af Brøndbys nye Kløverstier
fredag den 14. oktober 2011, kl. 14.00
Stationsforpladsen i Brøndbyøster
Brøndby Kommunes Trykkeri 2011

PROGRAM
Fredag 14. oktober kl. 14.00
Stationsforpladsen i Brøndbyøster
Vær med når Kløverstierne åbnes med sjove og spændende aktiviteter.
Flot Kløversti t-shirt til de første 50 deltagere, der gennemfører aktiviteter.
Kl. 14.00 – 14.15

Taler
Åbningstale ved borgmester Ib Terp
Taler ved repræsentanter for hovedsponsorerne

Kl. 14.15 – 14.35

Magi med Sunny Cagara
Kom og oplev magiske Sunny Cagaras fascinerende trylle- og stand-up show inden han sender
deltagerne ud på ruterne.

Kl. 14.35

Ud på stierne!
2,1 km: Tag med på en spændende tidsrejse gennem forstaden med museumschef Poul Sverrild
fra Forstadsmuseet.
5,5 km: Løb med Brøndby Trim i let trav og oplev
Brøndby på en ny måde. Løbesko og praktisk tøj
anbefales.
7,6 km: Gå selv!
14,6 km: Find cyklen frem og kør med Dansk Cyklist Forbunds Lokalafdeling Brøndby/Hvidovre ud
på den smukke og spændende lange rute.

Snart vil der skyde en pæl med et Kløverlogo op, der markerer startpunktet
for fire nye spændende stier i Brøndbyøster af forskellige længder.
Hver sti har sin egen farvekode, ligesom en skiløjpe. Grøn Kløversti er 2,1
km, Blå 5,5 km, Rød 7,6 km og Sort 14,6 km.
Hver af de fire Kløverstier kombinerer Brøndbys kultur-, natur- og friluftsliv
og byder på oplevelser og små „hemmelige” steder, hvad enten du foretrækker at gå, cykle eller løbe på stierne.
Læs mere på www.brondby.dk

Kl. 15.00 – 16.30

Forfriskninger på Kilden
Der serveres forfriskninger på Kulturhuset Kilden
efter rundvisning og løb.
Tak for i dag!

