
KAMSTRUP NYTÅRSLØBET 2021 

Kære deltagere, 
 
Vi håber at humøret er i top, og at du er klar til - KAMSTRUP NYTÅRSLØBET - vi glæder 
os!


Grundet den aktuelle Coronasituation justerer vi lidt på arrangementet.  Blandt andet er 
alt flyttet udenfor, ligesom vi har valgt at starte i henholdsvis 5 og 10 KM grupper samt 
mulighed for åben start. Vi har derudover sørget for, at der er masser af plads i 
startområdet.  Det er vigtigt for os at understrege, at vi følger til enhver tid gældende 
retningslinjer fra myndighederne.  
 
Husk: vi har alle et ansvar for at overholde gældende retningsretninglinjer.


 
PROGRAM:


Kl. 09:00 Udlevering af startnummer

Kl. 10:00 Gruppe 1 // 10 km

Kl. 10:05 Gruppe 2 // 10 km 
Kl. 10:15 Gruppe 1 // 5 km 
Kl. 10:20 Gruppe 2 // 5 km 
Kl. 10:22-10:35 Åben Start* 

*Åben Start betyder at i tidsrummet fra kl. 10:22-10-35 kan man starte sit Nytårsløb, 
uanset om man deltager på 5 eller 10 km. Tiden starter først når man løber gennem 
startportalen. I Åben Start kan man starte uanset at man er tilmeldt i en anden 
startgruppe.


START OG MÅL PÅ HAVREBALLE SKOVVEJ FORAN HALLEN. RUTEN ER IKKE DAF-
OPMÅLT. 

AFHENTNING AF STARTNUMMER: 
D. 31. december fra kl. 09.00  
Sted: Havreballe Skovvej 11 - udenfor Marselisborghallen for enden af bygningen - HOLD 
GOD AFSTAND. 
Fra kl. 09:40, skal du forvente 5-10 minutters kø til afhentning. 
 
Ved afhentning af startnummer skal du oplyse dit nummer. Det kan du finde i 
deltagerlisten.
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FØR & UNDER LØBET:


• STIL TIL START TIDLIGST 2-3 MINUTTER FØR START!

• VIS HENSYN - SKAL DU OVERHALE, SÅ GØR DET HENSYNSFULDT. 

• LØBER DU LANGSOMT, SÅ HOLD SÅ LANGT TIL HØJRE SOM MULIGT.

• RUTEN ER 5 KM PR. OMGANG. PÅ VEJ RUNDT MØDER DU VORES SUPER 

SEJE  FRIVILLIGE OG TRAFIKOFFICIALS. GIV DEM ENDELIG ET “HEJ” OG ET 
SMIL. 


• BEMÆRK, AT DER KAN FOREKOMME TRAFIK PÅ RUTEN.

• HVIS DU LØBER 10 KM, SKAL DU LØBE 2 OMGANGE. CIRKA 100 METER 

FØR MÅL BLIVER DU LEDT PÅ EN LILLE SLØJFE UNDEN OM MÅL.

• NÅR DU LØBER I MÅL, SÅ TRÆK VÆK FRA MÅLSTREGEN HURTIGST 

MULIGT DEREFTER.

• HUSK, AT DET MEGET SJOVERE AT LØBE I MÅL MED LIDT OVERSKUD END 

HELT UDMATTET - LØB IKKE FOR HURTIGT TIL AT STARTE MED. 

BAGAGEOPBEVARING:  
Hvis du har en taske med, så kan den afleveres i vores bagageopbevaring før løbet. 
Baggageopbevaring sker udenfor i ly under halvtaget ved hallen. 
Opbevaring sker på eget ansvar.


PARKERING: 
Ta’ cyklen, det er den bedste opvarmning til et godt løb. Din cykel kan du parkere på 
Stadion Allé i hertil cykelstativer langs hegnet ind mod Tivoli Friheden. Hvis du kommer 
du i bil, så kan du parkere på pladserne foran Ceres Park. Adgang hertil skal ske via 
Jyllands Allé. 
Det er IKKE muligt at parkere på Havreballe Skovvej.


LODTRÆKNINGSPRÆMIER:  
Alle har en chance for at vinde - Vores gode venner fra LØBEREN udlodder 10 x gavekort.


Din sikkerhed er vigtig for os. 
Corona hænger over os, men skal det ikke ødelægge vores nytårsfest. 
Vi har et par opfordringer, vi håber, at du vil følge:


• Det er dit eget ansvar at vise hensyn og følge vores anbefalinger.

• Ingen ophold i hallen. Kun frivillige har adgang til hallen.

• Dit tid starter først når du krydser startlinjen, så der er ingen grund til at stå tæt før 

start.

• Alle opfordres til at tage en kviktest.

• Hold god afstand i start- og målområdet - og på ruten.

• Kom kun hvis du føler dig helt frisk.

• Brug gerne mundbind i start- og målområdet. 

• Er du snottet eller hoster - så bliv hjemme.


VIGTIGT: Når du/I kommer i mål, så forlad straks området. Det er ikke tilladt at opholde 
sig i området.
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FORPLEJNING:

Der er champagne og kransekage til alle deltagere - du modtager din goodiebag når du 
kommer i mål. Træk venligst herefter væk fra Havreballe Skovvej inden du skåler, spiser 
kransekage og ønsker godt nytår.


Champagne & Kransekage:

Du er meget velkommen til at afhente din goodiebag, selv hvis du ikke ønkser at deltage i 
Nytårsløbet. Dette kan ske fra kl. 10:15-11:00. Husk blot at du skal fremvise 
løbskvittering, som du har modtaget, da du tilmeldte dig eller dit startnummer.


Psst... Ta´ bare den sjove hat på - det er trods alt Nytårsaftens dag.


Vi glæder os til at se dig.

Godt Nytår

Aarhus 1900 Atletik og Løb
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