
Aabenraa Bjergmarathon - lørdag d. 18. juni 2022 

 
Aabenraa Taekwondo Klub inviterer alle klubbens medlemmer til at deltage i årets udgave af 
Aabenraa Bjergmarathon. 

Klubben betaler 50% af deltagerprisen (+ startgebyr) - se priser længere nede. 
Klubben sørger for afhentning af startnumre, som vil blive delt ud på løbsdagen. 
Deltagende medlemmer vil få nærmere besked om mødetidspunkt mm.  

  
Løbsruter: 
• 42 km (1/1 marathon) - start kl. 10:00 (deltagere skal være fyldt 18 år på løbsdagen) 
• 21 km (1/2 marathon) - start kl. 10:00 (deltagere skal være fyldt 16 år på løbsdagen) 
• 10 km - start kl. 12:30 
• 5,8 km - start kl. 10:30 
 
Børneløb på 500 m – start kl. 09:30 (deltagere må højst være 7 år på løbsdagen) 
Børneløb på 1500 m – start kl. 09:40 (deltagere skal være 8-10 år på løbsdagen) 
 

Gåruter: 
• 21 km WALK (1/2 marathon) - start kl. 10:00  
• 5,8 km WALK – start kl. 10:30 

 
Din deltagerpris:   
42 km – 175 kr. 
21 km (løb og WALK) – 135 kr. 
10 km – 80 kr. 
5,8 km (løb og WALK) – 55 kr. 
Børneløb - GRATIS 
 

TILMELDING: Til Lone Winther Romme – enten via mail eller sms: 
formand@aabenraataekwondo.dk / 30 24 00 24 
Man får bekræftelse på, at tilmeldingen er modtaget. 
I tilmeldingen skal følgende oplysninger angives på deltageren:  

- Navn 
- Fødselsdato (både dato og årstal) 
- Telefonnummer 
- Den ønskede løbs- eller gårute 

BETALING: Skal ske via MobilePay i forbindelse med tilmelding - benyt 30 24 00 24 (Lone). 
Såfremt man ikke har MobilePay, aftaler man anden betaling med Lone. 

 
Tilmeldingsfrist:  
Senest mandag d. 30. maj 2022 - husk seneste tilmelding!  

OBS! Bindende tilmelding, medmindre man har en MEGET god undskyldning for at melde fra!  

 
Læs en hel masse mere om løbet på www.bjergmarathon.dk 


