
 

24 September 2022!

De ZUDRUN wordt georganiseerd om sportief met 

elkaar een 12 tal hindernissen te overwinnen.  

Door samen de uitdagingen om te zetten in sportieve 

resultaten gecombineerd met verbroedering, fitheid 

maar vooral plezier wordt dit een geweldig teamuitje!

Als Rotaryclub Zevenaar willen we de ZUDRUN als 

jaarlijks evenement op de kaart zetten. Wij verzorgen 

de organisatie en samen met u - als sponsor - gaan we 

geld inzamelen voor een goed doel in onze regio.

Hoe gaan we dit doen!! 

We organiseren op het terrein te Lathum op 

24 september de ZUDRUN. Een sportieve uitdagingen 

over 12 hindernissen in verschillende klassen. 

Denk aan teams van jeugd, bedrijven, amateurs en 

semi-professionals. Aansluitend lekker op het strand 

chillen met een drankje en leuke muziek. 

Zie op de laatste pagina welke mogelijkheden u heeft 

om uw bedrijf te presenteren op deze mooie locatie 

waar sportieve mensen elkaar gaan treffen en inspireren.

 

ZUDRUN.nl



Programma

12.00 uur Terrein open voor publiek en deelnemers

13.45 uur Start van het evenement

14.00 - 14.45 uur: Family run 2 km

 (kinderen van 8 tot 14 jaar met ouders)

14.45 - 15.30 uur: Try out run 4 km (vanaf 14 jaar)

15.30 - 16.30 uur: Advanced run 6 km (vanaf 14 jaar)

16.30 - 17.30 uur: Company run 4 km 

 (duel tussen bedrijventeams, vanaf 18 jaar)

17.35 uur: Prijsuitreiking

17.45 uur: After Party met muziek, een hapje en een drankje

Naamgever sponsor

U kunt de naamgever van de ZUDRUN worden.

Vraag naar de mogelijkheden.

 
24 September 2022!



Het goede doel:

STICHTING NOODVERBAND 

GOEDE ZORG VOOR IEDEREEN

In de onze regio zijn er nog veel mensen die net dat steuntje extra nodig hebben op het 

gebied van medische zorg.

Als de huisarts ziet dat er geen verzekering is of geen maatschappelijk ander vangnet 

dan is de huisarts degene die een aanvraag doet bij stichting NOODVERBAND.

Denk aan het ondersteunen middels:

- Verstrekken van medicijnen

- Rouw en verlies begeleiding

- Psychosociale therapie behandelingen

- Persoonlijke verzorging en hygiëne middelen

- Fysiotherapie, stervensbegeleiding, 

- Haptotherapie

100% van uw donatiegelden worden ingezet om uw medemens te helpen in 

de directe regio!

Voor meer informatie zie ook: www.stichtingnoodverband.nl



1 Hindernis sponsor € 1.500,-

 - Spandoek* op hindernis

 - Uw logo op website/facebook

 - Omroepen naam bij hindernis tijdens runs

 - Naamsvermelding bij ingang

 - 10 deelnemerskaarten à €25,- incl. gratis t’shirt

2 Parcours sponsor € 1.000,-

 - Spandoek* aan dranghek(ken) (2.40 x 1.10 m1)

 - Uw logo op website/facebook. 

 - Naamsvermelding bij ingang 

 - 10 deelnemerskaarten à €25,- incl. gratis t’shirt

3 Basis sponsor € 500,-

 - Uw logo op website/facebook

 - Naamsvermelding bij ingang

 - 2 deelnemerskaarten à €25,- incl. gratis t’shirt

4 Vrije Donaties zijn welkom

*spandoek wordt eigendom van de sponsor

 

Toegang voor Het publiek is gratis!

Het wordt een mooi kijk spektakel!

 

24 September 2022!
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