Løb & Motion
Paul Andersen

Invitation

Samsø ½-Marathon m.m.
Tid og sted

Tlf. 2344 1858
loeb@jernbanefritid.dk
www.jernbanefritid.dk

Dato: 30.05.2021

Lørdag d. 21/8-2021 Hovedgaden Tranebjerg Samsø

Formål
Løb, walk, hygge og godt selskab på smukke Samsø. Løbet er godt organiseret med god forplejning – herunder mange væskestationer. Der er også
mad inkluderet efter løbet.

Distancer
Marathon, ½-Marathon, ¼-Marathon (samt walk), 4,2 km

Mødested og omklædning
Vi mødes ved udleveringen af startnumre i idrætshallen. Der er udmærkede omklædningsfaciliteter
samme sted. Der er 100 meter til start/mål. Se i øvrigt løbets hjemmeside.

Transport
Færge fra Kalundborg for sjællænderne. Hurtigfærge fra Århus (kun fodgængere og cyklister) samt
almindelig færge fra Hou. Der er shuttlebus fra havnene til startstedet.

Startsted
Hovedgaden Tranebjerg ud for skolen
Starttider
4,2 km:
10,4 km:
½-maraton:
Maraton:

Starten går klokken 11:15.
Starten går klokken 12:15 (inkl. walk)
Starten går klokken 12:30
Starten går klokken 10:00

Deltagere
Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid.
Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse.

Rute
Løber man ½-maraton kommer man igennem 6 byer. Ved fuld distance er antallet 8! Der løbes på
asfalt i dansk morænelandskab afløst af kystslette.

Tidtagning
Tiderne hentes fra arrangørernes hjemmeside / tidtagningssystem. Alle tilmeldes arrangementet
som værende fra Jernbanefritid.

Præmier
Løbet er normalt ikke stærkere besat end at Jernbanen kan være med i toppen. Sidst vi deltog,
ryddede vi stort set bordet i ½-Marathon.

Betaling og udlevering af brystnumre
Løbet er gratis for medlemmer af Jernbanefritid! Ikke medlemmer betaler selv. Startgebyrer fremgår af hjemmesiden. Startnumre udleveres ved ankomst. Se løbets hjemmeside.

Forplejning
Som nævnt ovenfor er der en del med fra arrangørernes side. Vi køber måske lidt at supplere med.
Løb og Motion betaler.

Afbud.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der betales
til den eksterne arrangør. Priserne fremgår af løbets hjemmeside.

Tilmelding
Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid eller som
enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid.
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Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende:
Navn
E-mail
Fødselsdag og år
Mobilnummer

Tilmeldingen skal sendes senest 30.07.2021 til:
Paul Andersen loeb@jernbanefritid.dk

Læs mere på Samsø Marathons hjemmeside

På Løb & Motions vegne
Paul Andersen
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