Kom til virtuelt A-Team løb
Lørdag den 29. august 2020 kl. 11-14 hjemme hos dig selv
Et A-Team løb er ikke et almindeligt motionsløb, da vi gerne vil forene behovet for overskuelig
struktur og forudsigelighed med en tilpas udfordring, så flest muligt kan være med.
Invitationen til vores løb er længere end de flestes, men vi ved, det er vigtigt med masser af
information. Først forklarer vi kort, hvad løbet går ud på, så kommer programmet for dagen, og til
sidst kan I se, hvordan I melder jer til.
På grund af Coronasituationen har vi i år besluttet at lave løbet virtuelt, så vi kan passe godt på
hinanden – og så endnu flere får mulighed for at være med, fordi det ikke kun afholdes ét sted i
landet, men alle steder.
Løbskoncept
A-Team løbet foregår almindeligvis på en afmærket rundstrækning, hvor man går, løber eller kører
på løbehjul det antal omgange, man ønsker på 1 time. Nu hvor løbet er virtuelt, ændrer vi lidt på
konceptet. I år vælger I nemlig selv, hvor og hvor langt, I vil gå, løbe eller køre på løbehjul, men det
er stadig maks. en times aktivitet. I vælger også selv tidspunktet. Det skal dog blot ligge indenfor
tidsrummet 11-14.

Program
Før løbet
Vi sender alle deltagere en startpakke bestående af: Startnummer, diplom og medalje.

Startnummer vil have jeres navn på (hvis I ønsker det). Diplomet er selvfølgelig også med navn på.
Billederne af startnummer, diplom og medalje er fra tidligere år. Medaljerne i år er særligt flotte
og STORE.
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Til løbet
Løbets start markeres med en videohilsen fra coach Anne kl. 10:45. Alle tilmeldte vil modtage
nærmere besked om, hvordan og hvor I kan se hendes hilsen.
Deltagerne bestemmer selv, hvornår I vil være aktive mellem kl. 11 og 14.
Hvis I undervejs tager billeder eller videoer, må I meget gerne dele dem med A-Team. Så føles det
lidt som at være sammen alligevel. Info til deling kommer også senere. Det er selvfølgelig også helt
i orden, hvis I ikke ønsker at dele.
Klokken 16 laver vi en virtuel fejring af årets A-Team løb med bl.a. lodtrækningspræmier. Alle
tilmeldte får også nærmere besked om, hvordan og hvor I kan deltage i denne.

Tilmelding
Det er gratis at deltage for medlemmer af foreningen A-Team, men I skal stadig melde jer til, så vi
ved, hvor mange vi bliver – og hvem vi skal lave startnummer og diplomer til.
Tilmeldingsfristen er 31. juli.
Tilmeldingen foregår via skemaet her: https://forms.gle/KTgRFxTLS8DbYMWY8
Hvis I ikke er medlem af A-Team, kan I sagtens være med. Det koster kun 50 kr. Beløbet bedes
betalt via MobilePay til nummer: 51 92 09 67.
Der skal være tilmeldt mindst 20 deltagere for at løbet gennemføres. Alle tilmeldte vil få besked
om løbet afholdes eller ej umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.
Der tages forbehold for fejl og ændringer. Hvis I har spørgsmål vedr. løbet, kan I skrive til
kathrine@ateamsport.dk.
Vi glæder os rigtig meget og håber at “se” mange af jer.

Mange hilsner
På vegne af A-Teams bestyrelse
Anne Skov Jensen
Formand
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