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Is jy dapper genoeg vir hierdie jaar se 

Monster? 
 

Die 38e jaarlikse Medihelp Sunrise Monster vind op Saterdag 7 Maart 2015 by Harlequins in 

Totiusstraat, Groenkloof, Pretoria plaas en beloof om ’n kwaai toets te wees vir ernstige atlete wat vir 

die Comrades voorberei, asook kwaai pret vir fiksheidsfanatici en hul gesinne. 

 

Wat die Sunrise Monster bied 

Die 32 km-wedloop is een van die beste voorbereidingswedlope vir die Comrades Marathon, terwyl 

die 10 km Mini Monster en die 5 km Baby Monster-pretdraf ’n minder veeleisende uitdaging bied aan 

dié wat dalk nog nie dapper genoeg is om die hoofwedloop aan te durf nie. 

 

Maar die Medihelp Sunrise Monster maak ook voorsiening vir groentjie-atlete wat net ’n bietjie pret en 

plesier saam met hul vriende en familie wil geniet. 
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Medihelp se hoofbeampte, Heyn van Rooyen, sê die Medihelp Sunrise Monster is die ideale 

geleentheid vir almal om fiks en gesond te bly. 

 

“Omdat Medihelp vas glo in die belangrikheid van voorkomende sorg en ’n gesonde leefstyl om die 

risiko van siektes te beperk, is die 2015 Medihelp Sunrise Monster die perfekte manier om jou hart 

vinniger te laat klop.” 

 

Dis lank reeds ’n gevestigde tradisie om by die Sunrise Monster in groen aan te trek, en hierdie jaar is 

geen uitsondering nie. Deelnemers wat op die dag van die wedloop in iets groen raakgesien word, 

kan een van twee pryse in ’n gelukkige trekking wen – R1 000 vir ’n individu en R2 500 vir ’n gesin! 

Van Rooyen sê die kreatiwiteit van die deelnemers in groen sal na verwagting hierdie jaar ’n nuwe 

hoogtepunt bereik. 

 

Lees meer oor die Medihelp Sunrise Monster op Medihelp se gebeureblad. 

 

ER24 

Atlete kan gerus wees in die wete dat Medihelp se voorkeurverskaffer van noodvervoerdienste, ER24, 

by die Medihelp Sunrise Monster teenwoordig sal wees om bystand te verleen sou daar enige 

mediese noodgeval opduik. 

Skakel ER24 by 084 124 vir hulp met ’n mediese noodgeval tydens die wedloop. 

Vir meer oor ER24 klik hier. 

 

CANSA Active 

Die 2015 Medihelp Sunrise Monster word ten bate van CANSA Active gehou om bewustheid van 

kanker te verhoog. Atlete en toeskouers by hierdie jaar se wedloop kan wys dat hulle CANSA Active 

ondersteun deur aanlyn ’n donasie te maak, hulle hare met spuitverf te kleur of op die dag van die 

wedloop een van CANSA se kleurvolle bandanas te dra.  

Vir meer oor CANSA Active, klik hier. 

http://www.medihelp.co.za/af/oor-medihelp/medihelp-gebeure/monster
http://www.er24.co.za/
http://www.cansa.org.za/support-cansa-active-for-feel-good-fun/

