Anholt Marathon 2017

Vi var 5 fra LIF løb & motion der i 2016 var på en løbeweekend på Anholt, oplevelsen var så god
at vi igen, I år har Anholt ½ Marathon 10 km og 10 km walk på som et af vores tilskudsløb
(maraton er udsolgt man kan komme på venteliste)
Klubben giver start gebyret til løbet, som inkludere pasta middag, løbe t-shirt og medalje.
Løbet er arrangeret som en weekend begivenhed, vi tager afsted fredag d.01.09. over middag
(færge Grenå 14.30) og kommer hjem igen søndag d.03.09 om eftermiddagen. (færge Anholt
kl.12.00)
Der vil blive arrangeret fælles kørsel fra Lystrup til Grenå havn, det kan være en god ide at have
cykel med, da der er lidt afstand i mellem de forskellige ting på øen. Cykel kan også lejes på
havnen når man kommer til Anholt.
Der er mulighed for at bo i camping hytter på øens camping plads, der er god plads til 3, 4 kan til
nød være i hytten hvis man vil gå på kompromis med komforten.
Om aftenen er der fælles pasta middag på kroen ( og man bliver mæt) pasta middagen er med i
deltager gebyret.

Om lørdagen er der start på 10 km kl.10.00 og ½ maraton kl.10.30 walk bliver også sendt afsted
Omkring samme tidspunkt.
Løbet er meget fint arrangeret med poster hvor der både er vand, frugt og kage. Ruten er varieret
i smuk natur med udfordringer for alle. Løbet bliver bakket fint op af de få beboer der er på øen.
Efter løbet er der tid til badeture, cykeltur eller bare et velfortjent hvil i hytten.
Om aftenen er der grillaften på kroen (man behøver ikke melde sig til i forvejen) Det er til en
meget overkommelig pris, der er garanteret hygge ved denne grillaften, så det er bare at komme
afsted. Søndag middag skal vi igen tilbage til fastlandet efter en forhåbentlig super weekend i
gode løbe venners selskab.
For at give et overblik så er prisen for at deltage en cirka pris.
Færge fart. 140 kr retur. Evt. Cykel 65 kr.
Camping hytte hvis 3 i hver hytte 285 kr. for 2 netter
Grill aften 160 kr. + drikke varer.
Hvis man gerne vil reducere prisen lidt kan man sove på en madras i forsamlingshuset til 100 kr.
Prisen bliver ca: 650 kr. hvis man vælger at have cykel med og deltager i grill aften.
Prisen bliver ca: 425hvis man fravælger at tage egen cykel med og fravælger grill aften.
Da der er et begrænset antal pladser til løbet så er det en god ide ikke at vente til sommer, men at
starte nu med at glæde sig og melde sig til. Skriv gerne til undertegnede hvis du vil med, men
meld dig selv til løbet.
Hvis du ønsker yderligere information så kik på.

http://www.anholt-halvmaraton.dk/info/
Jesper Porsfelt.

