
Mandal,11.04.20. 

Hamburg 2020. 

Neste helg skulle vi ha vært på plass i Hamburg,klar for vår 35. start der. 

Koronaen satte en effektiv stopper for det, slik det har gjort med alt annet som skjer. 

Jeg legger denne infoen ut på maraton.no og håper den kommer fram på mail til alle som 

jeg sender direkte til. 

Jeg håper alle vil svare meg på det jeg spør om i mailen. 

Det er rart å ikke kunne trene sammen som vanlig og møtes. Det er blitt en upersonlig 

verden. Jeg håper vi snart kan løpe sammen igjen, uten at vi føler at vi løper og smitter 

noen.  

Hamburg har sendt ut melding om at de håper å kunne arrangere årets løp 13.september. 

Jeg har reservert hotellet vårt i Hamburg den helga med like mange rom. De er nå stengt 

til minst 30.april. 

Jeg har også sendt dette til Boreal, for at buss og ferje skal være på plass til da. De er 

foreløpig permittert på ubestemt tid. 

I Hamburg gjelder nummerne våre i neste løp. 

Innbetalinger ble gjort slik jeg alltid har gjort i riktig tid før avreise. Vi vil kunne bruke det 

vi har betalt for, når det er mulig å løpe i Hamburg igjen. 

Vi vet ennå ikke om det blir lov til å arrangere så store løp, og reise til utlandet allerede i 

september. Vi må derfor også ta høyde for at det kan bli ytterligere utsettelser. 

Jeg føler det litt vanskelig at jeg har samlet inn penger fra dere, og viderebetalt, uten at 

jeg  her og nå kan gi svaret på når løpet går. 

Dette har vært greit i 34 år. Nå håper jeg at våre samarbeidspartnere ikke går konkurs, slik 

at de ordner opp og gir oss det vi trenger når Hamburg 2020 blir gjennomført. 

Det blir for noen to Tysklandsturer i september, om alt går etter planen.   

Jeg trenger en bekreftelse fra alle som skal med, om  at dere blir med på turen til 

Hamburg,når alt er klar for nytt løp. Bare bekreft på mail. Jeg sørger for å holde alle 

informert når endelig beslutning er tatt. Det legges ut på maraton.no. Egil er klar til å være 

med som sjåfør uansett. 



De som av ulike årsaker ikke kan senere i år, ber jeg om at avklarer dette med sin 

reiseforsikring. Jeg kan sende en bekreftelse på innbetalt beløp. Dere har også kvitteringen 

på innbetalingen og at fristen for innbetaling var 10.mars. 

Jeg håper at alle vil være med når turen går. Vi trenger noe å se fram til i disse dystre tider. 

Vi er utholdende, men dette tærer mer på overskuddet enn et maraton. 

Jeg håper alle holder seg friske og raske gjennom koronaen. Ring meg gjerne på 90132838. 

Jeg har fått mange tilbakemeldinger allerede, og så langt har alle vært klar for turen,når 

den kommer. 

Hilsen KAlle 

 


