
Til alle der bor i Nr. Rind /Låstrup

LOKALDYSTEN i Nr. Rind/Låstrup
Nr. Rind og Låstrup deltager i Lokaldysten

I Nr. Rind og Låstrup har borgerne tidligere haft 
succes med at gå sammen om fælles aktiviteter. 
Det skete f.eks. i 1973, hvor de 2 byers skrantende 
idræts- og gymnastikforeninger blev lagt sammen 
til en fælles idrætsforening med navnet Borup 
Idrætsforening.
Nu går de 2 byer så igen sammen. Denne gang i 
samarbejde om at dyste mod kommunens ”store” 
byer, ved et fælles lokaldyst-arrangement, hvor 
udgangspunktet er Nr. Rind Forsamlingshus.
Deltagerne er på forhånd sikret en økonomisk 
præmie, men jo bedre placering byerne får, jo 
højere præmie kan vi vinde. Førstepræmien er 
7.000,- kroner i 2019. Mindre kan selvfølgelig gøre 
det, men hvorfor ikke sætte alle sejl ind og gå efter 
den store præmie? 

Hvis Nr. Rind og Låstrup skal have en chance mod 
de etablerede deltagere, kræver det, at alle mand 
skal af huse, og der skal medbringes børn, foræl-
dre og naboer. Alle kan være med, hvis bare man 
kan rulle, gå, løbe eller cykle rundt på én af de 3 
ruter. 
Mødested:       Nr. Rind Forsamlingshus
Mødetid:          Torsdag den 6. juni kl. 17.15
Arrangør:          Nr. Rind og Omegns Borgerforening, 
Låstrup Lokalråd og Borup Idrætsforening.
Der kræves ikke særligt udstyr. Bare mød op som 
du er og deltag på egne præmisser for en fælles 
sag. Tilmelding ej nødvendig.
Der vil være gratis vand og frugt til rådighed under 
hele arrangementet. 
Efter lokaldysten vil der være mulighed for at købe 
et let traktement og drikkevarer, hvor overskuddet 
går til at støtte til de arrangerende foreninger. Vel 
mødt til et fantastisk initiativ med masser af frisk 
luft, god motion og selvfølgelig hyggeligt samvær. 

Se mere på hjemmesiden http://www.borupif.dk/
forside/2019-nyheder/april/lokaldysten-2019/



Lokaldysten, en del af Viborg Snapsting
Snapsting er noget helt særligt. Det er ikke en fest, en festival, en festuge eller en byfest. Snapsting er 
det hele og meget mere. Sammen vender vi byen på hovedet med en helt unik Viborg-blanding af kultur, 
sport, koncerter, leg og fest. Snapsting handler om mennesker. Om at skabe fælles oplevelser, der påvirker 
vores liv positivt - uanset hvem vi er. Snapsting er den perfekte anledning til at rykke sammen, nyde livet 
og få pulsen op - eller helt ned.

Lokaldysten er også lidt af det hele: fællesskab, motion, sammenhold, konkurrence, hygge og ikke mindst 
gode oplevelser sammen med hinanden. Der er præmier til alle byer, der deltager. Den landsby som er 
mest aktiv og tilbagelægger flest kilometer pr. indbyggertal vinder 1. præmien på 7.000 kr. Det er gratis 
at deltage og kræver ikke tilmelding.

OBS!
• Kun løbecykler må være på gå- og løberuten. Alle andre cykler skal være på cykelruten 
• Alle cyklede kilometer på cykelruten halveres i optællingen, så der ikke er fordel ved at cykle frem for 

at gå og løbe
• Sidste runde skal påbegyndes senest 19.15 fra målområdet
• Lokaldysten er et familiearrangement, så det er vigtigt at tage hensyn til de andre deltagere! 

I 2019 dyster følgende 16 byer i Lokaldysten:
Vejrumbro 3. maj 
Ravnstrup 16. maj
Karup 22. maj
Hvam 23.maj 

Knudby 24. maj
Vammen 27. maj
Rødkærsbro 31.maj  
Rødding 4. juni

Løvel 5. juni
Nr. Rind/ Låstrup 6. juni
Sparkær 11. juni
Ulbjerg 12. juni 

Løgstrup 13. juni
Mammen 14. juni
Ørum 20. juni
Kjeldbjerg 21. juni 

Præmieoverrækkelse lørdag den 22. juni om eftermiddagen på Hjultorvet. Kom med og støt din by!  

Følg Lokaldysten på facebook.com/lokaldysten - Se mere om Lokaldysten her: viborg.dk/lokaldysten
Se hvad der sker til Viborg Snapsting her: www.snapsting.dk


