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FBK Dubbele Mijl 2019 – Bedrijventeams

Werk jij met jouw winkel mee aan een vitale binnenstad? Dit keer nemen we

het wel heel letterlijk! Graag dagen wij jou en je collega’s uit om op

donderdag 6 juni mee te doen aan de FBK Dubbele Mijl!

Met een afstand van 3,2 km is de FBK Dubbele Mijl toegankelijk voor elke

medewerker: voor de beginnende loper om de wedstrijd uit te lopen en voor

de gevorderde atleet om te knallen van start tot finish!

Met een prachtig parcours vanaf het FBK Stadion naar de binnenstad van

Hengelo met de finish op de Enschedestraat voor de St. Lambertusbasiliek.

Het wordt een onvergetelijke avond voor jou en je collega’s!
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Spelregels:
Inschrijving is per team

Per bedrijf kan een onbeperkt aantal teams deelnemen

Een team bestaat uit minimaal 3 lopers en maximaal 5 lopers

Een team kan uit zowel mannen als vrouwen bestaan

De minimumleeftijd voor bedrijventeamdeelnemer is 18 jaar

Een team mag maximaal één gastloper uitnodigen

Iedere deelnemer kan maximaal aan 1 team deelnemen

De drie snelst gelopen tijden in het team bepalen de plek in het klassement

Het team met de laagste totale eindtijd wint de FBK Dubbele Mijl Bedrijvenloop

Elke deelnemer aan de FBK Dubbele Mijl Bedrijvenloop wordt opgenomen in het individuele klassement



Startnummer met chip voor ieder teamlid

Tijdregistratie per deelnemer

Einduitslag in teamklassement 

Einduitslag in individuele klassement

Digitale teamfoto

Gratis clinics op 9 en 23 mei

Bedrijfslogo + doorlink naar eigen website op www.fbkgames.nl

Mogelijkheid tot plaatsen dranghekdoek in of nabij finishstraat

Unieke medaille voor ieder teamlid

Muziek bij start en finish

Dorstlesser en fruit na finish

Publicatie uitslag op uitslagen.nl

Inhoud bedrijventeam-pakket:

Schrijf je in met je team via deze link voor uiterlijk 2 juni! Wil je óók deelnemen aan de clinics,
schrijf je dan uiterlijk 6 mei in.

De clinics worden verzorgd door een professionele trainer en zijn voor hardlopers van elk
niveau (dus ook de beginnende loper).

Mocht je met meer dan tien deelnemers willen meedoen aan de clinics, dan kunnen wij
maatwerk aanbieden. Neem hierover contact op met eva@fbkgames.nl.
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http://www.fbkgames.nl/
https://www.inschrijven.nl/2019/fbkgames/aanmelden.html
mailto:eva@fbkgames.nl


Tarieven bedrijventeams:

FBK Dubbele
Mijl

FBK Dubbele
Mijl

Eerste team
€ 125,-

Volgende team(s)
€ 75,- per team

De tarieven voor de bedrijventeams zijn exclusief BTW.
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Mocht je als bedrijf meer zichtbaarheid willen tijdens de FBK Dubbele Mijl. Dat kan! Neem contact op met marijke@fbkgames.nl voor extra sponsormogelijkheden.

mailto:marijke@fbkgames.nl

