
  

 

 
 
Juelsminde er klar til en weekend fyldt 
med aktivitet 
Toptriatleter, TV og Lars Løkke lægger vejen forbi.. 

Juelsminde lægger vand og vej til de ca. 300 udøvere, som i denne 
weekend deltager i TriathlonGames. Der bliver mulighed for at opleve 
børn, voksne og toptriatleter på helt tæt hold, når de dyster til lands, til 
vands, og på 2 hjul. 

Camilla Pedersen, én af Danmarks allerbedste kvindelige triatleter har 
sat sig et mål om at gennemføre tre triatlon på kun 15 dage. De 2 er 
klaret, så DR er med på sidelinjen og dokumenterer når hun stiller op til 
det sidste triatlon i Juelsminde på søndag. 

I stævneområdet som ligger på Storstranden finder man boder med 
sportsudstyr fra stævnets sponsorer, Ole Frandsen kommer med en ud-
stilling der viser de mange attraktive byggegrunde på Kysthaven og IN-
SERO møder op med deres mobil lab ”Udforsk kroppens energi”. Her får 
du mulighed for at måle, hvordan din krop reagerer i forskellige situati-
oner fx når du cykler, løber eller sidder helt stille. Det mobile lab vil 
være åbent lørdag og søndag fra kl. 8-16. 

Handelstandsforeningen, Turistforeningen og havnen melder 
også klar med masser af festlige indslag 

Fredag aften står Handelstandsforening, Turistforeningen m.fl. for Sct. 
Hans bål på Storstranden. Fra kl. 19.00 er der gratis snobrød til børne-
ne, kl. 20.00 giver Juelsminde Pigegarde koncert på scenen, hvorefter 
Havnesjakket underholder med glade jazztoner. Kl. 21.00 er det borg-
mester Kirsten Terkilsen, der holder årets båltale, hvorefter bålet tæn-
des og Midsommervisen synges. 

Byens butikker indbyder til at gøre en god handel og de holder naturlig-
vis åbent hele weekenden. Kom og kombinér shopping med en fanta-
stisk triatlonevent og nyd frokosten på én af byens restauranter eller 
caféer.  

LøkkeFondens Challenge 2017 kommer til Juelsminde søndag 

48 drenge i alderen 16-21 år har siden marts været igennem et udvik-
lings- og cykeltræningsforløb som afsluttes med etapeløbet ”LøkkeFon-
den rundt i Danmark i perioden 24.-28. juni 2017”. Søndag ca. kl. 
15.40 slutter dagens etape foran Fiskebistroen på havnen i Juelsminde. 
Selvfølgelig med statsminister Lars Løkke i feltet. 

 

For mere information:  

Christina Hermansen, projektleder, mobil 24961359 

Anders Steffensen, triatlonkonsulent, mobil 50506611 
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