
Grill løb 2021 

Do Heine, hæ do set den her hersens 

løfenskalendre, hvo ålle de stoe løf æ 

reklamee. 

Nej da, hva tænker do sådan å? 

Jo men Heine, næ do nu kicher nee å æ 

sie, så stæe dæ næsten æ hiel tie: 

Aflyst 

Aflyst 

Aflyst 

Det haje do da ret i Asmus, det æ da 

naue værre naue, de forskellich 

minneske fæe da it løffen ret møje, næ 

det hiele æ bløvn cancelet. 

Æ bløven hva fo naue? 

Ja cancelet, det saje man jo i de stoe 

lufthavne, næe dæ skee naue mæ i fly. 

En kuffert dæ sidde å tvæs eller æ 

luftkaptain haje brækket æ haan. 

Hov Heine, hæ æ faktisk ganz genau et 

løf dæ it æ aflyst. 

Hva saje do Asmus saj frem, saj frem. 

Jow det er det dær hersens 

Bjerchmarathon hæ i Affenråe, det æ it 

blevet cancelet.  De hæe faktisk løffen 

det, å hold op, hvo va det varmt. Fuld 

respekt fo ålle de minneske der har strit 

sæ igemmel, de er da bløvn godt kocht. 

Heine, hæ æ et meæ!  

Hva seje do Asmus, æ dæ et a de stoe?  

Jaah, sådan da, det æ det hæ hersens 

Grill løf fra Gl. Kongevej i Affenråe, 

det blyve søreme osse gennemføe i å. 

Det haje æ bestemt osse rechnet mæ 

Asmus, det æ faktisk aller bløvn aflyst i 

snart manne manne å. 

Hva stæe dæ om i Grill løf 2021 

1. Løbere møder på Gl. Kongevej 

kl.17.00 den 20.8.2021 

2. Løbet er for alle AAIG 

medlemmer – ægtefælder og 

gæster er velkomne 

3. Der løbes på hold, de forskellige 

distancer (mellem 6 og 11 km.) 

fordeles på holdet 

4. Holdene dannes efter et utroligt 

sindrigt system, som er blevet 

afprøvet igennem mange år. 

5. Det er vigtigt at man, når man 

melder sig til løb, også møder op 

til løb, ellers medfører det ikke 

kun uoverskuelige, men nærmest 

uovervindelige  problemer for 

organisationskomiteen.  

6. Alle der ikke vil deltage i løb 

møder til spisning senest kl. 

18.30. 

7. Man medbringer: 

a. Egne drikkevarer 

b. Eget bestik og tallerken 

c. Egne glas 

8. Der er også brug for ”ikke løbere” 

kl. 17.00 til den meget vigtige 

opgave – tidtagning. Fordelingen 

af præmier skulle jo meget gerne 

være retfærdig, derfor tages der 

tid på alle løbere. 



Pris: 

For AAIG medlemmer 50.- kr. 

For ikke AAIG medlemmer 75.- kr. 

 

(afregnes til 

Grillløbskassemesterensekretæren 

 under spisningen, som seneste 

tidspunkt inden man går hjem ☺. 

Tilmelding: Bindende tilmelding  

på adressen: 

oveschneider.dk/Tilmelding/210820_gr

illloeb_tilmelding.htm 

 

senest den 16. august 2021 kl. 22.00 

Vel mødt grillløbsudvalget – Marianne, 

Hanne Pia, Anne Grete, Poul Erik, 

Mogens og Holger. 

 

We do hva Asmus, æ troe vi skal 

deltach, æ Grill løf we vi da blye te 

naue, det ka man da stoel å. 
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