
Program fredag den 18. Juni: 

kl. 16:15 - Startnummerudlevering åbner 
kl. 16:55 - 5 km HEAT#1 stiller til start på Marselis Grønnevej 
kl. 17:00 - 5 km HEAT#1 START 
kl. 17:15 - Første 5 km HEAT#1 løber i mål 
kl. 17:25 - 5 km HEAT#2 stiller til start på Marselis Grønnevej 
kl. 17:30 - 5 km HEAT#2 START 
kl. 17:48 - Første 5 km HEAT#2 løber i mål 
kl. 18:20 - Præmieoverrækkelse 5 km, nr. 1, 2, 3  

SOMMER-GRILLEN ER ÅBEN FRA KL. 17:00 - her kan der købes gode øl fra Ebeltoft Gårdbryggeri og grillpølser. 

Eventinfo: 
Antal deltager: 200 (udsolgt)

Distance: 5 km

Arrangør: Aarhus 1900 Atletik & Løb, Aarhus Atletik -og Løbeakademi (Marselisborghallen)


Praktisk info: 
Cykel & bil parkering ved P1 Havreballe Skovvej indgang fra Jyllands Allé

Start: 
5 km v/Marselisborg Grønnevej (foran 1900 Tennis) 

Mål: Havreballe Skovvej (foran Marselisborghallen)


Startnummerudlevering fra kl. 16:15-17.20: Havreballe Skovvej, foran Akademiet (Marselisborg Hallen).  
Tjek dit startnummer og starttid på deltagerlisten -LINK


Der er adgang til toiletter i Akademiet via hovedindgangen. Der er desværre ingen mulighed for omklædning. 


COVID19-INFO: 
Selvom restriktionerne lempes er det stadig vigtigt at overholde gældende retningslinjer:

• Hold god afstand

• Efter løbet anbefaler vi, at der ikke samles store grupper 

• Vi opfordrer til (ikke et krav) at tage en lyntest, som er senest 72 timer gammel

• Har du det mindste tegn på influenza, så bliv hjemme


RACE-INFO side 1

Velkommen til SOMMERLØBET // 5 KM I KONGELUNDEN 

Det kan næste ikke planlægges bedre - sommeren er over os, og forude venter den bedste måde at starte weekenden på. 
Solen skinner, skoven er grøn og der venter 5 km rundt i området ved Ceres Park, Friheden og ikke mindst Aarhus Atletik og 
Løbeakademi.


Vi ser frem til en dejlig dag…!

Aarhus 1900 Atletik og Løb

https://www.sportstiming.dk/event/9049/participants


Rute-INFO (se rute-kort side 3):


5 km: 
• Ruten er opmålt til præcis 5 km

• Start kl. 17:00 & 17:30

• Tjek din starttid på dit startnummer

• Start foregår på Marselisborg Grønnevej foran 1900-Tennis (se kort)

• Vær klar ved start 5-10 minutter før starttid - der er INGEN seedning

• Starten foregår ved nedtælling fra 10 sek - og ved startpistol

• Tiden starter ved startskud (Gun-time / Brutto tid)

• Der cykler en official foran første m/k løbere

• Der kåres vindere i m/k klassen

• Først når begge grupper er kommet i mål kan der kåres en vinder m/k


VIGTIGT: 

Vores tilladelse til at afholde SOMMERLØBET er betinget af, at vi overholder gældende Corona restriktioner. Hvorfor 
vi desværre IKKE kan tillade at starte i anden gruppe end den tilmeldte. Starter man ikke i tilmeldte gruppe får man ikke 
registreret en tid. Tjek din starttid og gruppe på sportstiming.dk


Rutebeskrivelse: 
Link til rute:

https://www.plotaroute.com/route/1527118


• Efter start på Marselisborg Grønnevej løbes der i retning mod Kongevejen, hvor der løbes mod venstre ad Kongevejen. 

• Herfra løbes der mod Havreballe Skovvej,  venstre mod ad Havreballe Skovvej mod Marselisborghallen.

• Fra Marselisborghallen løbes der mod Stadion Allé. 

• Her løbes der mod højre retning mod Skovbrynet. 

• Venstre ad Skovbrynet mod Jyllands Allé. 

• Der løbes venstre ad Jyllands Allé retning mod Havreballe Skovvej.

• Ad Havreballe Skovvej retning mod Stadion Allé.

• Venstre ad Stadion Allé.

• Stadion Allé, Skovbrynet, Jyllands Allé, Havreballe Skovvej - løbes 2 hele omgange.

• Efter 2 omgange løbes der højre ad Stadion Allé retning mod Ceres Park. Der løbes i højre side på Stampes Allé

• Ad Marselisborg Grønnevej løbes der i retning mod Kongevejen.

• Ad Kongevejen mod Havreballe Skovvej.

• Slutspurt mod mål foran Aarhus Atletik og Løbeakademi. 

 

RACE-INFO side 2

Ha´ et godt løb
17:00

https://www.plotaroute.com/route/1527118


RUTE-KORT // 5 KM

OBS: 
På Jyllands Allé & Skovbrynet løbes der på fortorv

På Kongevejen løbes der på cykelsti

RACE-INFO side 3

Parkering

CERES PARK

Start kl. 17:00 & 17.30 


