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Emne: Tilmelding til to løb - TL6T og 1900 HM/KM

Hej alle 
 
Den kryptiske overskrift dækker over to løb, som I allerede burde have i kalenderen, nemlig Tranbjerg 
Løber 6 Timer og 1900 Halv- og kvartmaraton. Ét ad gangen: 
 
Tranbjerg Løber 6 Timer afvikles i år lørdag 10. september fra kl. 11-17, men som altid omkring søen. Vi 
har igen i år mulighed for at løbe på hold med 2-6 løbere eller som singleløbere. I kan læse mere om løbet 
her:  
https://tranbjerg-lober.safeticket.dk/74788/Tranbjerg_Loeber_6_Timer_2022 
 
Det er er forholdsvis dyrt løb, så der er en lille brugerbetaling på 50 kr. for holdløbere og 75 kr. for 
singleløbere - men det er jo ingen pris for seks timers fornøjelse med klubkammeraterne, og så er der godt 
depot for hver runde samt en sandwich og øl/vand til sidst.  
BEMÆRK: Efter 11. august stiger brugerbetalingen med 50 kr. til hhv. 100 og 125 kr.!!! 
Vil du med til dette løb, hvor vi faktisk fik både en første- og andenplads i holdkategorien sidste år, så skriv 
til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk og sig, hvor mange runder a 1,1 km eller hvor lang tid du 
gerne vil løbe, så får vi sammensat hold, der passer. Og vi behøver ikke vinde noget - det vigtigste er at 
være med og have det sjovt!!! Man kan godt løbe en time og så tage hjem, men det er altså også sjovt at 
være der hele dagen og opleve spændingen og nyde det gode depot. Samtidig med din tilmelding bedes du 
indbetale det relevante beløb (medmindre du har en "opsparing") til 63875 med teksten "TL6T" el. lign. 
 
Det andet løb er 1900 Halvmaraton, der som tidligere afvikles fra Folkestedet på Carl Blochs Gade, i år 
lørdag 24/9 - og en af de flittige gæster hos vores egne løb, nemlig en af Jepsen-søstrene, har faktisk 100-
HM-jubilæum den dag! Starten for halvmaraton går kl. 13, og kvartmaraton (10,55 km) starter 13.30. Ruten 
er pandekageflad langs Brabrandsøen. Efter løbet er der en grillpølse og en øl/vand i målområdet. 
Læs mere her:https://www.sportstiming.dk/event/9868 
 
Vi har stadig lidt midler i kassen, så løbet er gratis for medlemmer at deltage i - så længe man indgår i 
officialordningen og løber i klubtrøje. Manglende fremmøde på dagen medfører fuld egenbetaling (gælder 
også for TL6T). Vil du med, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med oplysning om 
navn, fødselsdato og distance. Der er risiko for udsolgt, så tøv ikke for længe... :-) 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan starte op igen efter sommerferien med disse to skønne løb, hvor vi 
forhåbentlig kan se både styrke og bredde repræsenteret! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


