
        
MultiMotion//Assens inviterer til 

Coronacup  

Søndag den 6. december 2020 

Mødested: KFUM-spejderhytten, Møllerhuse 1, 5610 Assens 

Parkering:             Ved Røde Kors Genbrugsbutik / Shell, eller den nu nedlagte 

Falck-station. Alle 3 steder i gåafstand fra start/mål. 

Omklædning/bad: Omklædning skal foregå i og ved bilerne. 

Dog begrænset omklædning for damer i spejderhytten. 

Toilet:  Herre/dame i spejderhytten. 

 Går man ind i spejderhytten, skal der benyttes mundbind. 

Stævnekontor: Udendørs ved spejderhytten, hvor klippekort/elastik udleveres.   

Start/mål: KFUM-spejderhytten, Møllerhuse 1, 5610 Assens 

Tider:  1000 Første start. 

Deltagerne opdeles i to mødetidszoner.  1000 – 1030 og 1030 – 

1100. Nærmere info tilgår holdene, eller kan ses på www.mma.dk 

senest 1. december. Vi tilstræber, at deltager fra samme klub 

kan starte i samme tidslomme og samme bane. Deltagerne skal 

derfor i videst muligt omfang kun opholde sig ved start/mål i 

den tildelte tidszone. Hvis der er mere end 10 personer, så 

træk lidt væk. 

Kontrol/tidtagning: Som vi plejer med starttid/kontrolkort og måltid. 

Forplejning: Ingen forplejning. Medbring evt. egen forplejning. 



Tilmelding: Tilmelding til Kurt Petersen, mail kfp@youmail.dk eller sms til 

21409792 med angivelse navne/klub og mailadresse. 

 Bemærk max 50 hold. Derfor er ”først til mølle” gældende. 

Pris: 150,- kr. pr/par som sendes til Multi Motion // Assens på:   

regnr. 6850 konto 1033846  

 Betaling skal ske inden udgangen af november. Vent med 

betaling til sidste uge i november. Hvis der sker yderligere 

coronastramninger med en aflysning til følge, vil vi gerne undgå 

at skulle refundere startgebyret.  

Coronaregler: Vi gør, hvad vi kan for at overholde gældende retningslinjer for 

at beskytte hinanden mod Coronasmitte. Så vi håber også, at I 

vil hjælpe os med at afvikle en fair og smidig Coronacup. 

 Ved spejderhytten er der indrettet et info-bord, hvor der 

udleveres startkort, elastikker som I kender. Når startkort er 

udleveret så forlad venligst stedet. 

 Starten afvikles ikke helt som vi plejer. 

 Der kun 2 baner, men kun en startrække med kun 2 rum. 

Deltagerne bliver kaldt frem, 2 min før start. Skiftevis bane 1 

og bane 2. Det betyder, at der kun er 4 personer i startboksene, 

1 person der udleverer kort, og 1 der kalder frem. Altså 6 

personer i og ved starten.  Husk at overholde afstandskravet, 

når man rykker frem i boksene. 

 Når man kommer i mål, afleveres klippekortet ligesom vi plejer. 

Modtagerne vil bære mundbind og handsker. Derefter bedes I 

venligst trække væk fra målbordet, og gerne helt væk fra 

området.  

 Resultatformidlingen er naturligvis ikke helt, som den plejer at 

være. Vi vil så hurtigt som muligt fabrikere en resultatliste, 

som offentliggøres på vores hjemmeside www.mma.dk, ligesom 

den vil blive tilsendt via mail. Hav forståelse for, at det nok ikke 

sker så hurtigt, som det plejer! 

 Ved start mål området vil der være opstillet håndsprit flere 

steder. Hellere sprit af en gang for meget end en for lidt. 

 Bliv hjemme. Hvis du har symptomer som f.eks. hoste, feber 

eller åndedrætsbesvær. 



I øvrigt henvises til DGI´s hjemmeside : 

https://www.dgi.dk/cykling/cykling/artikler/dgi-cyklings-

anbefalinger-til-delvis-genopstart 

 

Præmier: Der ingen præmier. Kun en forhåbentlig god tur rundt om 

Assens.     

Kontaktpersoner:  Kurt Petersen, 21409792 

  Per Rasmussen, 99552966 

 

                                   


