Invitation

Løb & Motion
Bruno Kaae
Ibsenvej 98

DJM halvmaraton 2017

2630 Taastrup

Tid og sted

Dato: 15.04.2017

Tlf. 24 68 25 17
loeb@jernbanefritid.dk
www.jernbanefritid.dk

Lørdag d. 19/8-2017 kl. 12.30 i Tranebjerg på Samsø.

Mødested og omklædning
Omklædning fra kl. ca. 11:30 i Tranebjerg idrætsforenings (TIF) klubhus ca 150 meter fra start.

Transport
Færgeafgang fra Kalundborg mod Ballen klokken 08:45. Ankomst klokken 10:00. Retur til Kalundborg klokken 17:30.
Færgeafgang fra Hou mod Sælvig klokken 09:30. Ankomst 10:30. Retur til Hou klokken 15:45 eller
18:15.
Muligvis sejler der en ekspresfærge fra Århus til Sælvig. Overfartstiden er en time, men den medtager ikke biler. Hvorvidt den vil være i drift er i øjeblikket usikkert.
Der vil være shuttlebus fra færgehavnene i Sælvig og Ballen til startstedet.

Startsted
Ved TIFs klubhus på hovedgaden i Tranebjerg.
Starttider
Halvmarathon starter klokken 12:30.

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

Ruten er let kuperet og passerer igennem Brundby, Ballen, Besser, Alstrup, Toftebjerg og Onsbjerg inden målet nås i Tranebjerg lige ved TIFs klubhus. Der løbes på asfalt og i fuld sol hele vejen. Der er rigeligt med væskestationer undervejs.
Efter løbet er der normalt som en del af arrangementet bespisning, men vi afholder selvfølgelig
herudover vores eget arrangement med kaffebord, præmier osv.

Klasser/distancer
Individuelt i følgende klasser:
Børn,
Herre:
senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år
Damer:
senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år
Åben.
Motion herrer og damer: 4,2 og 10,5 km
Børn: 4,2 km
Ud over ½-marathon er mulighed for at stille op i hel-, kvart- og 1/10-marathon
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, vandrepokaler og lodtrækningspræmier.
Betaling og udlevering af brystnumre
Betaling sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning ved udlevering af brystnumre.
Præmieoverrækkelse samt frokost/kaffebord
Fælles frokost-/kaffebord i TIF´s klubhus fra kl. 15.00
Præmieoverrækkelse under fælles kaffebord ca. kl. 15.20
Startgebyr

½-marathon
10 km
2/3

Jernbanefritid medlemmer

Åben klasse

100,00 kr.
50,00 kr.

275,00 kr.
150,00 kr.

5 km
Børn 0 - 15 år

25,00 kr.
25,00 kr.

50,00 kr.
50,00 kr.

Forplejning
Frokost/kaffebord koster 40 kr. og skal bestilles sammen med tilmelding til løbet.
Afbud.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der betales
til den eksterne arrangør. Prisen for ½-marathon er 225 kr.
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.
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
Klasse
Frokost/kaffebord, antal
Tilmeldingen skal sendes senest 28.07.2017 til:
Bruno Kaae
Ibsensvej 98
2630 Taastrup
brunok@dsb.dk
Tlf: 24 68 25 17

Læs mere på http://www.samsømarathon.dk

På Løb & Motions vegne
Bruno Kaae
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