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Emne: Vinterløbene 2021 - i reduceret udgave

Hej alle 
 
Det har været meget småt med officielle løb dette år, og coronaen sætter også sit præg på udvalget af løb i 
2021, men Aarhus Motion ser sig dog i stand til at afholde Vinterløbene, om end i en noget tilskåret udgave. 
Der bliver kun to løb, begge i marts, men til gengæld med en ny lokation! 
 
Første løb er Vinterløbet Hermans (Tivoli Friheden), som vi kender det - men med forholdsregler, der 
betyder, at man bliver delt op i grupper - alt efter de gældende retningslinjer for forsamlinger på det 
pågældende tidspunkt - og sendt af sted med tidsforskydning. Efter løbet skal man opholde sig i de samme 
grupper, så de ikke bliver blandet. Dette løb afholdes 7. marts med start omkring kl. 10. Man kan som altid 
vælge mellem 5 og 10 km. 
 
Andet løb kommer 14 dage senere - 21. marts og starter ved Hotel Helnan Marselis, også omkring kl. 10. 
Igen kan man vælge mellem 5 og 10 km, og de samme forholdsregler gælder også her. 
 
I kan læse mere om løbene her: 
https://www.aarhusmotion.dk/event/WinterMaster 
 
Vi er nødt til at tage en mindre brugerbetaling på 50 kr. pr. løb, men det er jo stadig billigt sluppet. Til 
gengæld gælder det som altid, at man som deltager forpligter sig til at indgå i officialordningen til mindst ét 
arrangement i 2021, og at man løber i klubtrøje. 
 
Vil du med til et eller begge af disse løb - eller har du yderligere spørgsmål - så send en mail til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, løb og distance (og hvis du ikke har været tilmeldt 
løb før, også din fødselsdato, T-shirtstørrelse og mobilnummer mhp. officialtjansen senere). Samtidig med 
mailen bedes du sætte 50 kr. (1 runde) eller 100 kr. (2 runder) ind på 63875 via MobilePay - husk at skrive 
Vinterløb i tekstfeltet. 
 
BEMÆRK: Aarhus Motion har et Black Friday-tilbud, hvor man får gratis T-shirt med ved tilmelding til 
begge løb - gælder kun tilmelding 27/11, derefter koster T-shirten 150 kr. Vil du have T-shirten med (flot, 
blåt design), skal du derfor rykke hurtigt med tilmeldingen. 
BEMÆRK EKSTRA: Ved tilmelding til begge løb udløses en mindre rabat, som klubben naturligvis gerne 
vil opnå, så hvis du ved, at du vil med til begge løb, så tilmeld dig gerne dem begge med det samme. Vær 
dog opmærksom på, at ved efterfølgende framelding eller manglende deltagelse, uanset årsag, vil du blive 
bedt om at betale den fulde pris for tilmeldingen (minus de 50,-), medmindre nummeret kan afsættes til en 
anden i klubben. 
 
Vi ved ikke i skrivende stund, hvor mange pladser der er til løbene, men de mange forholdsregler sætter en 
naturlig begrænsning, og der er mange løbere i Aarhus og omegn, der hungrer efter at komme på græs igen, 
så tøv ikke for længe med tilmeldingen! 
 
Motionsudvalget håber, at 2021 bliver noget sjovere end 2020 på løbefronten, og vi satser på, at disse løb 
kan være med til at skubbe gang i løbemaskinen igen. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


