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Få en god oplevelse, meld dig som hjælper til 

Aabenraa Bjergmarathon den 23. juni 2012 

Lørdag den 23. juni 2012 bliver Aabenraa Bjergmarathon afviklet for 13. gang. Arrangementet er igennem 

årene vokset støt. I 2011 var der 3375 tilmeldte. Det har aldrig været et mål for os at vokse og vokse, men vi 

må jo helt klart erkende, at interessen for vores løb er steget år for år Det siger sig selv, at der igen er brug 

for rigtig mange hjælpere, for at få det hele til at gå op i en højere enhed.  

Vi har erfaring for, at der i vores trofaste hjælperskare altid er nogle, der er forhindret, (vi plejer at skifte 

mellem 50 og 60 hjælpere ud hvert år) så vi har i høj grad brug for, at der er nye hjælpere der melder sig på 

banen.  

Der er opgaver med vejvisning, stå i et væskedepot, stå i tidtagningen, eller at være i sekretariatet. Der er 

også opgaver som klargøring fredag og oprydning både lørdag og eventuelt søndag. 

Som I kan se, så er der opgaver nok, forventninger egentligt kun få . På dagen er forventningen først og 

fremmest, at alle er på den anviste post til tiden. Rigtigt vigtigt er det også, at ingen forlader 

hjælperposten, før der er givet et ok fra ”officiel” side.  

Hvordan det sker, vil alle blive instrueret om på et senere tidspunkt. 

For indsatsen giver vi også lidt igen  

Du får en rigtig god oplevelse. 

Du får en hjælper T-shirt, som skal bæres synligt på dagen, og som du må beholde. 

Du får en madpakke og noget at drikke med ud på posten. 

Efter endt gerning får du en pølse og øl eller vand på Storetorv.  

Og du er sammen med alle de andre hjælpere inviteret som Aabenraa Bjergmarathon's gæst, til den 

afsluttende fællesspisning på Føtex kl. 18.30. 

 

Vi håber mange af jer igen vil være med til denne afslutning, hvor løbere, hjælpere, sponsorer og gæster 

”plejer” at slutte dagen med et rigtigt hyggeligt samvær. Maden giver Aabenraa Bjergmarathon som "tak for 

hjælpen". Drikkevarer er for egen regning. 

 Hvis du, og måske andre i din familie/omgangskreds kunne tænke dig at give en hånd med, så vil vi bede 

dig/jer gå ind på www.bjergmarathon.dk under ”tilmeld hjælper” og lægge jer ind på siden. Yderligere 

oplysninger kan I få på telefon 51 14 15 26 (Holger Jacobsen) 

Der bliver indkaldt til hjælpermøde i Sydbanks lokaler i Storegade i Aabenraa tirsdag den 12. juni 2012 kl. 

19.00. Indgangen er fra Storegade. 

Hvis I har interesse i at hjælpe til på dagen, vil vi bede jer lægge jer ind som hjælper, gerne inden den 15. 

maj. 

Venlig hilsen 

Per Hussmann / Holger Jacobsen 

Aabenraa Bjergmarathon 

http://www.bjergmarathon.dk/

