
 

 
 

 

  

  

 

  

 

Ikast Atletik/Motion 
Engesvang Turistfart 

 
 

Bordeaux er kendt for sit løb blandt vinmarkerne, men et sådan løb findes også i Alsace. Vi vil 

forsøge at lave en klubtur til dette løb i 2021. 

Løbet har løbscentrum i Molsheim – ca. 15 km. Vest for Strassburg og der er mulighed for at gå 

eller løbe 10 km, halvmarathon eller helmarathon. 

Uanset distance er der rigelig med væskeposter og foruden vand serveres der smagsprøver og ikke 

mindst vin. (Alsace er vel et vinområde!).  

I øvrigt kan alle oplysninger om løbet ses på løbets hjemmeside: http://www.marathon-alsace.com/ 

Desværre er denne side i øjeblikket kun på fransk, men mon ikke den kommer i en engelsk udgave 

når den bliver opdateret til 2021 – løbet? 

 

Bemærk: Da løbet afvikles i Frankrig, kræves der en lægeerklæring. Formularen kan downloades 

fra hjemmesiden og så skal egen læge skrive under. Det koster ved nogle læger et gebyr, mens 

andre gør det gratis. Men erklæringen er nødvendig. 

 

Der er lige godt 1000 km til Molsheim og vi vil lave turen i bus. Som tidligere er det Engesvang 

Turistfart der står for transporten.  

 

Vi har reserveret nogle hotelværelser i Molsheim og fra hotellet til målområdet er der ca. 15 

minutters gang, så hotellet ligger meget centralt. Hotellet kan ”udforskes” på: 

https://www.hotel-le-bugatti.com/fr/ 

 

Der er ikke kommet noget program for løbet i 2021 endnu. Kun er løbsdatoen er meldt ud. Så alle 

oplysninger vi har, er baseret på materialerne fra det aflyste løb i 2020. Men mon ikke løbet i 2021 

følger det samme koncept? 

 

Vi har plads til 40 deltagere, så det er med at blive tilmeldt hvis man vil sikre sig en plads. 

Tilmelding efter ”først til mølle” – princippet……. 

 

http://www.marathon-alsace.com/
https://www.hotel-le-bugatti.com/fr/


Foreløbigt program – ca. tider:                  

                                                    

Torsdag d. 17/06/21:   

Kl.   ca. 17.00:  Afgang fra Ikast 

 

Fredag d. 18/06/21: 

Kl. ca. 08.00:  Ankomst Molsheim. 

Vi kører direkte til hotellet, hvor der er bestilt morgenmad. Værelserne 

er sikkert ikke klar før senere, men så må man gå en lille tur i den 

hyggelige by i ventetiden. 

 

Lørdag d. 19/06/21: Fri, men der skal afhentes startnumre. (Startnumre kan også hentes 

fredag) 

Hvis der er interesse for det, kan vi lave en vinsmagning på en lokal 

”Cave”. (Vi er vel i Alsace…) 

 

Søndag d. 20/06/21:  

Kl. 08.00:  ”Marathon du Vignoble D’Alsace” 

Kl. 10.00  Halvmarathon 

Kl. 09.00  10 km. 

Fra kl. 8.30 – 10.00 ”Heart Walk” 

 

Kl. ??  Sejrsmiddag et sted i byen. 

 

Mandag d.21/06/21: 

Kl. 08.00  Afgang mod Danmark 

Kl. 20.00 (Ca.) Hjemkomst Ikast 

 

 

Løbstilmelding. 
Man tilmelder sig selv til løbet. Tilmeldingsgebyrerne fremgår af hjemmesiden. (Det fremgår ingen 

steder, at deltagerantallet er begrænset, så vent med tilmeldingen til vi er sikre på at turen bliver til 

noget.) 

 

 

Pris: 2500 kr. 
Beløbet er betaling for: 

3 overnatninger m. morgenmad i dobbeltværelse på Hotel Le Bugatti. 

Morgenmad ved ankomsten. 

Al bustransport 

 

Hertil kommer evt. tillæg for enkeltværelse, hvis man ønsker det. 

 

 

 

 



 

Tilmelding: 
  

Pr. mail til undertegnede. 

Der er en del der har vist interesse for turen bl.a. på Facebook. Men man er ikke 

tilmeldt turen før der er betalt et depositum på kr. 1000.- 

Betaling kan ske via 

 

MobilePay (26710803) eller på konto: 7607  1696546  (Vestjysk Bank) 

Tilmelding og betaling af depositum SENEST 1/12 - 2020. 

 Restbeløbet betales senest d. 1/5 – 2021. 

 

 

Vigtigt: I løbet af efteråret har vi så overblik over om der er tilmeldte nok til, at turen kan 

gennemføres. Vi skal betale den første rate på hotellet d. 1. februar 21, så inden da 

skal vi have overblik over, om turen kan gennemføres. Er vi ikke nok tilbagebetales 

depositummet. Efter d. 1. februar er det kun coronasituationen der kan spænde ben for 

turen. 

 Efter d. 1.februar 2021 er tilmeldingen bindende og depositummet tabt, med mindre 

en anden kan overtage pladsen. 

 

 

Mange løbehilsner: 

 

 Hanne og Ove Pedersen 

 Vibevej 4, 

 7430 Ikast 

 Mail: ojp@outlook.dk 

 

 

“Menukortet” ved de forskellige depoter på turen – men der er også vand mm: 

(Det er vel værd at løbe efter!!!) 

mailto:ojp@outlook.dk

