
Deltagerbrev 2 

31. marts 2021 

Kære deltager til Thy Mud Race (2020) /2021 

Det er os en stor fornøjelse at byde dig velkommen til Thy Mud Race (2020) /2021 på mandag 2. påskedag den 5. 

april. Løbet bliver afholdt på en lidt alternativ måde og selvfølgelig i overensstemmelse med de gældende Corona 

retningslinjer. Vi vil gøre vores allerbedste for at give dig en sjov, beskidt og udfordrende naturoplevelse i de 

smukke omgivelser ved Langbjerggård Lejrskole og Thy Race Aktivitetspark. Vi har her samlet en række praktiske 

informationer. 

Ankomst & afgang: Vi har 5 heats/starttidspunkter i løbet af dagen med max. 44 deltagere i hver: 

A. Kl. 8.00 

B. Kl. 10.00 

C. Kl. 12.00 

D. Kl. 14.00 

E. Kl. 16.00 

Du må tidligst ankomme 30 minutter før din starttid, og vi må desværre opfordre dig til at forlade stedet kort tid 

efter målgang. Dette skal være sket senest 75 minutter efter start.  

Indskrivning og parkering: Indskrivning og udlevering af startnummer foregår i bilen, straks efter ankomst til Thy 

Mud Race, Skyumvej 72, 7752 Snedsted. Herefter parkeres bilen på parkeringspladsen, og man går til 

startområdet. Kun deltagere på startlisten får adgang.  

Løbet: Ruten er 3,8 km, som enten løbes igennem en eller to gange. Der vil på ruten være 12 – 14 forhindringer. 

Passagen gennem søen er fortsat med – men er blevet lidt kortere end i 2019 – pga. vejret. Vi har droppet stige 

og net-klatring pga. Corona, men har opfundet nogle gode alternativer. 

Tidtagning: Vi har valgt at prioritere vores få hjælpere ved forhindringerne af sikkerhedsmæssige årsager, så der 

bliver ingen tidtagning. I er meget velkomne til selv at tage tid. Ruten vil blive lagt på Strava, men vær 

opmærksom på, at ruten går gennem mudder og vand.   

Påklædning og bad: Vi forventer solskin og fint påskevejr i Thy. Men vi anbefaler dog hurtigt tørrende tøj og 

handsker. Mød omklædt. Efter løbet vil der være udendørs slange med vand til at spule sig med. Der er ingen 

adgang til bad. Omklædning foregår ved bilerne. Toiletterne er åbne.  

Medalje/Lodtrækningspræmier: Alle får ved målgang en medalje/erindringsgave for løbet 2020/21. Der bliver 

ikke kåret en vinder for hele dagen. Men vi har en del lodtrækningspræmier, som udtrækkes ved de forskellige 

starttidspunkter. Så husk at tjekke om du har vundet, inden du tager hjem.  

Mad/goodie bag: Efter målgang vil I kunne hente en goodie bag med sandwich, scones, chokolade, energibar og 

drikkevarer. Vi anbefaler, at I finder et skønt sted i Thy og nyder maden efter at have gennemført Thy Mud Race. 

Tilskuere: Pga. forsamlingsforbud på 50 personer udendørs i organiseret regi, er der kun plads til deltagere og 

hjælpere til Thy Mud Race i år. Så tilskuere har desværre ingen adgang på matriklen. 

Spørgsmål til selve løbet eller andet rettes til Flemming på 61693046 eller flemming@thyrace.dk 

Vi glæder os.  

 

Forårshilsner fra 

Thy Race Teamet v/Flemming Søvndal Nielsen 
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