
Motionsløbsserie fra oktober til marts – 6 løb –  
6 forskellige steder i Assens Kommune.
I år med ekstra fokus på forplejningen og det sociale efter løbet. 

Vintercup Vestfyn 2021-2022

www.vestfynsfirmaidraet.dk
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Vi kalder det ”løb”, men du er bestemt også velkommen 
til at deltage selvom du heller vil gå ruterne.

Hvor?
Vintercuppen afvikles over 6 søndage fra oktober 2021 
til marts 2022, nemlig:

Søndag den 10. oktober kl. 10 i Aarup med start og 
mål ved Aarup Stadion, Stadionvej 13, 5560 Aarup med 
varm græskarsuppe når du kommer i mål.

Søndag den 14. november kl. 10 i Assens med start og 
mål ved ARENA Assens, Rådhus Alle 25, 5610 Assens 
med efterfølgende frokost i arenaen.

Søndag den 19. december kl. 10 i Glamsbjerg med 
start og mål ved Glamsbjerg Fri og efterskole på 
Krengerupvej 50, 5620 Glamsbjerg med Gløgg og æble-
skiver når du kommer i mål.

Søndag den 16. januar kl. 10 i Kerte. Start og mål er 
ved klubhuset i Kerte, Kertevej 59, 5560 Aarup med 
kransekage og bobler når du kommer i mål.

Søndag den 6. februar kl. 10 i Vissenbjerg med start 
og mål ved Vissenbjerg hallen, Idrætsvej 3, 5492 
Vissenbjerg med fastlavnsboller og varm cacao når du 
kommer i mål

Søndag den 20. marts kl. 10 i Ebberup med start og 
mål ved Ebberup Hallerne, Skolevej 7,  5631 Ebberup 
med frokost i cafeteriaet efter løbet.

Der løbes primært på grusstier og asfalt.

Ved alle løb er der 3 distancer – kort på 2-3 km, mellem 
på 5-6 km og lang på 9-11 km. Selvom du tilmelder dig 
hele serien behøver du ikke at  vælge samme distance 
til alle løbene.

Hvad koster det og 
hvordan bliver jeg tilmeldt? 
Prisen for hvert løb er 75 kr. Hele serien koster 300 kr. 
- så du får to løb gratis ved at tilmelde dig hele serien. 
Forplejning efter hvert løb er med i prisen.

Tilmeldingen sker via 
www.vestfynsfirmaidraet.dk

Corona tiltag: 
Selvom de fleste er vaccineret, så er der stadig corona- 
virus i vores samfund. For at passe på hinanden er 
der fortsat nogle enkle corona tiltag:

• Tilmelding til løbene kan alene ske online – dette 
kan ske indtil lørdag aften inden løbsdagen.

• Alle forhåndstilmeldte skal også tilmelde sig de 
enkelte løb. Så vi har helt styr på nøjagtigt hvem 
der deltager de enkelte dage.

• Hvis du føler dig syg, skal du blive hjemme.
• Hvis du inden for 14 dage efter deltagelse i et løb 

bliver testet positiv for Covid19, skal dette øjeblik-
keligt meddeles til Karsten på. Tlf. 5099 6327. 

Har vi mulighed for træning op til løbene?
Ja selvfølgelig er der det. I alle de deltagende byer 
tilbyder den lokale løbeklub træning i hele perioden. 
Læs mere om steder og tider under Vintercuppen på 
www.vestfynsfirmaidraet.dk     

NYHED 
nu med 3 
forskellige 
distancer.


