Invitation

DJM 10 km gadeløb 2021
Tid og sted

Løb & Motion
Paul Andersen

Tlf. 23 44 18 58
loeb@jernbanefritid.dk
www.jernbanefritid.dk

Dato: 25.04.2021

Søndag den 13. juni 2021 Odense (Kongens have)
Mødested og omklædning
Forhåbentligt Odense depot´s lokaler på 1 sal på Odense Station, omklædning fra ca kl. 09.30.
Hvis dette ikke er muligt, møder man omklædt til løbet. Nærmere information vil tilgå de tilmeldte
løbere.

Transport
Start & Mål ligger 300 meter fra Odense station

Startsted
Kongens Have overfor Odense station
Starttider
Børneløb 10.30
5, 10 & 15 km kl. 11.00

Deltagere
Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid.
Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse.
Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner,
hvor der udskrives en sådan klasse.
Rute
Naturskøn, flot og inspirerende rute gennem centrum, Ansgar Anlæg og langs Odense Å .
10 og 15 km ruter løber gennem Odense Zoo rundt om Skovsøen og gennem Hunderupskoven,
inden turen igen går tilbage til Kongens Have.
Odenseløbet har start og mål i Kongens Have, hvor du efter løbet har mulighed for socialt samvær.
Ved tilmelding gennem Jernbanefritid følger der en let frokost med i startgebyret. Den udleverede

frokost suppleres ved vort eget arrangement i Kongens Have eller på Odense Banegård efter løbet.

Klasser/distancer
Individuelt i følgende klasser (10 km):
Børn,
Herre:
Damer:
Åben.

senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år
senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år

Motion herrer og damer: 5 og 15 km
Børn 2 km

Holdkonkurrence
JernbaneFritids pointberegner benyttes til at sammensætte de 3 løberne inden for de enkelte klubber der herefter udgør klubbens hold 1, 2 osv.
Tidtagning
Arrangørerne sørger for tidtagning og resultatlister
Præmier
I forhold til deltagerantallet. Medaljer, gavekort til vinderne i klasserne.
Betaling og udlevering af brystnumre
Jernbanefritid betaler fuldt startgebyr for medlemmer.
Præmieoverrækkelse samt frokost/kaffebord
Efter løbet afholder vi picnic med de af løbet udleverede madpakker i Kongens have eller alternativt på Odense Banegård. Nærmere information tilgår de tilmeldte løbere.

Startgebyr
Jernbanefritid medlemmer
15 km
10 km
5 km
Børneløb 2 km
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0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Åben klasse
215,00 kr.
215,00 kr.
215,00 kr.
115,00 kr.

Forplejning
Frokost/kaffebord ud over hvad der er indeholdt i løbsarrangementet betales af Løb og Motion.
Afbud.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der betales
til den eksterne arrangør. Prisen for voksen er 215 kr. og Børn 115 kr.
Tilmelding
Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid. Man kan
tilmelde sig som enkeltperson til undertegnede, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under
Jernbanefritid.
Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at
tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.
Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende:
Navn
Fødselsdag og år
Distance
Frokost/kaffebord, antal
Tilmelding fra klubber og enkeltpersoner til undertegnede senest den 31. maj 2021.
Læs mere på https://www.sportstiming.dk/event/6513

På Løb & Motions vegne
Paul Andersen
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