Kære løber - Tak for sidst!
Tusind tak for i år. Thy Trail Marathon 2018 blev igen afviklet i fantastisk vejr, og stemningen var i top hele dagen
igennem. Også selvom sandet efter sigende viste tænder!
Der var ligeledes igen i år en del løbere fra vores nordiske nabolande, samt Tyskland, Østrig og England - så jo, Thy er
kommet på den internationale løbescene. Vi er også kommet på ITRA´s liste over pointgivende løb - så via ITRA´s liste
kan du sammenligne dine præstationer med andre trailløb i verden.
Oprydningen efter løbet gik rigtig godt - og vi fandt stort set ikke noget tabt affald. Det er rigtig dejligt at arrangere
løb, når alle viser hensyn! Så endnu engang - tusind tak for jeres smil, indsats og til de af jer, som har lagt billeder og
videoer op på vores facebookside - fortsæt endelig med det!

BUFF er nu endelig kommet! Fedt. Vi beklager dybt, at de ikke var klar til løbet. I kan få fat på en BUFF på følgende
måder. De udleveres i marts måned fra på mandag den 13. marts på følgende steder:
•
•
•
•
•

Langbjerggård Lejrskole, Skyumvej 72, 7752 Snedsted. Kontakt Flemming: 61693046
Thy Hallen, Lerpyttervej, 7700 Thisted. Udleveres i Receptionen.
Nykøbing Mors, Vagtelvej 3, 7900 Nykøbing Mors. Kontakt Lisbeth: 20272239
Silkeborg. Løgagergårdvej 5, 8600 Silkeborg. Kontakt Gitte: 24999196
Århus: Løbeshop butik, Frederiksgade 25, 8000 Århus.

Du kan også vælge at bestille din BUFF ved loebeshop.dk. Via dette link: https://www.loebeshop.dk/thy-trail-2018halsedisse.html I skal benytte koden: finisher2018 i checkout. Så er den gratis. Der vil være fri fragt hvis man køber
øvrige varer for min. 150 kr.
Bestiller du en Finisher T-shirt eller sweatshirt vil du automatisk få din BUFF med i pakken omkring den 20. marts.
Er I en gruppe på min. 8 deltagere kan I få sendt BUFF til en kontakt person. I kontakter Flemming på mail
flemming@thyrace.dk med adresse og navne på alle deltagerne som ønsker BUFF.

I samarbejde med Loebeshop.dk sælges Finisher-T-shirt og Finisher-sweatshirt med samme logo. Du bestiller selv
direkte på loebeshop.dk. Tøjet bestilles på: https://www.loebeshop.dk/thy-trail-finisher
Vi sender T-shirt, sweatshirt eller begge dele - og du kan blære dig med at have gennemført Danmarks Barskeste
Marathon! HUSK at skrive hvilken distance, du har løbet! Levering er ca. den 20. marts. Bestillingsfristen på Finisher Tshirt og sweatshirt er rykket til den 10. marts og afsendes fra Løbeshop ca. den 20. marts. BUFF kommer automatisk
med alle bestillinger her.

Og resultater og diplomer kan findes og printes herfra: http://my4.raceresult.com/83402/results?lang=dk
Film og billeder kan ses på vores Facebook side. Sportspicture.dk har taget 4.500 billeder. Desværre kun af halv og
helmaraton. 11 km løberne var løbet forbi. Disse billeder kan ses via dette link

https://www.facebook.com/SportPicture/posts/1707622949293843
På glædeligt gensyn - hvis ikke før - så sidste lørdag i februar 2019 - dvs. den 23. februar 2019. Vi sætter startnumrene
til salg. 1. oktober 2018 kl. 18.00. Andre vigtige Thy Race datoer:
• 5. juni
Thisted Byløb og Rigtige Mænd løbet
• 17. juni
Thy 6 timers MTB (6 timers MTB løb)
• 19. juli
Vorupør Sommerløb (6 & 10 km. trailløb)
• 4. august
Thy til lands til vands og i luften (adventurerace på 50 og 90 km.)
• 29. september
Cold Hawaii Ultra Trail (50 miles og 50 km trailløb)
• 1. oktober kl. 18.00
Tilmelding til Thy Trail Marathon 2017 åbner.
• 13. oktober
Thy Challenge (adventurerace 50 – 120 km. Plus 3 – 6 timers O-løb)
• 10. – 11. november
Etapeløb Thy Trail (hel- og halv maraton på en weekend)
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