
Mandal, 10.06.21. 

Maraton 2021. 

Koronaen har fortsatt innvirkning på hva som skjer med årets løp. 

Berlin har innført et nytt registreringssystem som Egil og jeg gikk gjennom denne uka. Jeg har fått 

tilsendt 45 ulike koder, for de 45 nummer som jeg hadde reservert for 2020, og som de fleste av 

dere allerede har betalt for. De som er i Jubileumsklubben vet hvordan det var å få overført 

nummeret til 2021, man må opprette sin egen profil i systemet til Berlin Marathon. 

Nå har jeg endelig fått dette også for den gruppepåmeldinga som jeg har betalt for-45 nummer. 

Vedlagt følger den brukerveiledningen som jeg fikk tilsendt for å videreformidle til dere. Dere må 

nå selv registrere all info, og så legge inn den unike koden som jeg sender hver enkelt av dere. Når 

dere har registrert dere, vil det komme opp på min samleside. Jeg skal så endelig godkjenne dere 

og alt er klart. 

Denne infoen gjelder kun at dere må sørge for å få ordnet registrering. 

Fellesturen er ennå ikke avklart. Vi har hotell disponibelt som vanlig, og nytt busselskap, Risdal 

Touring, siden Boreal har lagt ned i Kristiansand. Fellestur blir avgjort så snart vi vet rammevilkår 

for utenlandsreiser og karanteneregler. Det er likevel viktig at alle som har nummer, får overført 

det til 2021. Blir det nye utsettelser,vil da alle få sine rettigheter knyttet til startnummer 

opprettholdt. 

Dette er nok en litt tidkrevende førsteregistrering, men vil være en stor lettelse for framtidige løp, 

fordi da har dere opprettet en egen brukerprofil. 

Jeg håper alle vil registrere seg så raskt som mulig. Jeg skal  bekrefte fortløpende. De av dere som 

står på lista, og fortsatt ikke har betalt inn nummeret, kan gjøre det til kontoen som dere fikk 

oppgitt i 2020. Jeg har forhåndsbetalt alle, så Berlin har fått sitt. 

Jeg håper det skal bli fellestur, og Egil og jeg sender ut fellesinfo så snart vi har nyheter. 

Vi legger også ut dette og brukermanualen på  maraton.no. 

Vi har fortsatt samme telefonnummer om det er noe, Kalle 90132838 og Egil 90135844. 

MAiladressene har dere også kalle@maraton.no og egil@maraton.no 

For de av dere som venter på info om Hamburg,er det heller ikke noe avgjort, men det kan bli 

hektisk med to maraton i september. Berlin har her vært mest positive i muligheter for 

arrangement. 

Hilsen Kalle Glomsaker 


