Mandal,20.august 2021

DÅRLIG NYTT OM MARATONTURER I ÅR.
Etter siste pressekonferanse med regjeringen sist fredag og ingen gjenåpning, blir det umulig å få
til busstur til Hamburg og Berlin i år. Offentlig transport gjennom røde land, der ikke alle er
fullvaksinert, er vanskelig å gjennomføre. Når det i tillegg ikke er noen garantier for hva som
endrer seg hver 14.dag, ønsker ikke jeg å påta oss flere økonomiske forpliktelser som må betales
om det blir løp eller ikke.
Hamburg har vært utilgjengelige i hele år. Jeg har sendt tre ganger mail til hun som stod for
gruppepåmelding fram til 2019. Jeg fikk tak i henne etter første utsettelse, da var hun veldig klar
for at vi skulle utsette startnummerne våre til neste gang. Hun skulle sende nye påloggingskoder.
Det er siste kontakten jeg har hatt. Geir Walther,som meldte seg på til høstens løp, fikk tilbud om å
overføre startkontingent til april 2022.
Det blir antagelig et løp i Hamburg for en del fullvaksinerte nå i september, men jeg har ikke
overført noen nummer til det, grunnet at jeg ikke har fått nye koder.
Hva som vil skje med det vi har innbetalt her, vet jeg ikke,men alle sliter nok økonomisk nå, både
arrangører og transportører. Jeg kan derfor ikke garantere noe om det.
Etter samtale med Egil, er vi klare til å prøve på nytt for 2022, i et forhåpentligvis fullvaksinert og
åpent samfunn neste år. Det blir da opp til dere om dere ønsker å bli med. I denne saken føler jeg
meg som et gissel, som ikke har hatt muligheter til å kontrollere det som skjer.
Berlin endret systemet sitt foran årets løp. Alle dere som har startnummer der, har fått info direkte
fra løpet. Jeg har bare godkjent at dere har betalt inn for nummeret dere nå har. De betalte jeg i
februar 2019.
Som dere har sett av meldingene fra Berlin, blir det løp etter de retningslinjene som er sendt ut.
Her har jeg ikke betalt inn noe for transport og hotell, så de få som hadde betalt inn penger for den
turen, har penger stående på reisekontoen.
Jeg vet at en del vurderer å dra ned med bil eller fly. Som fullvaksinerte enkeltpersoner er det ingen
hindringer å reise privat. Jeg har snakket med Anton på hotellet vi bruker. Jeg kan sette dere i
kontakt med han om dere trenger hotell. DA gjør dere en avtale med han og betaler på hotellet.
Han har ikke åpnet Hotel Aster ennå, men det andre som Egil brukte sist. Det ligger ved ca. 30km i
løypa, rett i enden av Kurfürstendamm.
Jeg har sendt mail til Berlinarrangøren med spørsmål om hva som skjer med nummer som ikke
benyttes i år. Svaret jeg fikk var at de også har hatt store utgifter, så det er ingen planer om å
kunne overføre nummeret nok en gang.
Den informasjonen får dere i tilfelle direkte fra Berlin, siden alle nå er knyttet opp i dette nye
nettsamfunnet som er laget for løpet.

Etter 35 år med problemfrie maratonturer, har det vært stressende å gå i snart to år, uten å kunne
gi klare svar.
Hvis dere fortsatt har troa på Egil og meg, så satser vi på å være klare med det faste opplegget for
2022. Jeg vet det er sent å komme med en endelig bekreftelse nå, men har snakket med mange av
dere i forkant. Jeg håper de som drar til Berlin får en fin tur, og jeg håper at de som sitter med tap
for løp de ikke får deltatt på, også kan håndtere det. Hvis noen er skadet eller mener de har
reiseforsikringer som dekker noe, kan jeg bekrefte de innbetalte beløp og de faktiske forhold.
Fortsatt god trening fram mot de løp som blir mulige å reise til.
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