
Velkommen – disse vilkår er gældende for Corona-tiden. 

 – læs vilkår, da de gælder for alle Batman Cannonball Marathon løb (BCM). 
Man er velkommen til at henvende sig med ønsker om løb. Vi vil undersøge muligheden. 
Der løbes altid efter Cannonball princippet. Klub 100 Marathon Danmarks løbskriterier gælder. 
Hvis deltagere ikke er medlem af Facebook gruppen – Batman Cannonball Marathon skal 
tilmelding mailes på lonefriis75@icloud.com. Tilmelding er ikke gældende før bekræftelse. 

Tilmelding: 

Pris kr. 50 for medlemmer af Klub 100 Marathon Danmark, inkl. medalje.  
Pris kr. 60 for ikke-medlemmer. Medalje er inkl. i prisen. Det er specielmedaljer og de vil være 
forskellige ment, at de uddeles i en periode. Når 100 stk er opbrugt vil det være en ny 
batmanmedalje. 
Halvmarathon kr. 50 inkl. medalje.  
Betaling på mobilepay 21955055. Beløbet skal være betalt 3 dage (72 timer) inden start. 
 
Det er som hovedregel basic og hver deltager medbringer eget depot. Medbring egen håndsprit og 
følg SST reglerne på hjemmesiden under Batman Cannonball Marathon. 
Lad være med at overføre når løbet er mærket venteliste/udsolgt.  
Betalt = B og Medalje = M 
 
Ved tilmelding på mail sendes oplysninger om navn, distance og dato. Når bekræftelse pr mail er 
modtaget retur, skal beløbet være betalt senest 72 timer eller 3 dage før start. 
Startgebyr refunderes kun hvis løbet aflyses pga. for få tilmeldte. 

 
Lokation: 
Forskellige startsteder. 
Hunderupskolen, Solfaldsvej 5 og/eller Pårup Kirke, Pårupvej 64, 5210 Odense NV. 
Ved anden startsted, starttid se opslag. 
Husk stil P-skiven. 
 

Start tid: 
Starttider fremgår af www.batmanricky-lone.dk. Tidsgrænsen er ca. 6 timer. 
Man står selv for tiden. Uret må ikke stoppes undervejs – ej heller toiletbesøg, og husk at slå 
autostop fra på uret.(*) 
Der bliver lagt et ur ved start. Det må ikke røres. Rør man det så fortæl det, venligst, så det kan 
afsprittes. 
Alle deltagers starttid (*) vil være fra dette urets tid, hvis: 
1.  Det betyder, at man er forsinket uanset årsag, også trafikale årsager eller lign. Er det stopurets 
tid som er gældende. 
2. Hvis eget ur kikser, eller man ikke har et, så aflæs tiden på uret ved start.  
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Sluttid: 
Du er selv ansvarlig for din sluttid. Notér tiden ved at sende den på messenger/SMS efterfølgende.  
Tiden SMS-es til mob. 23951446. Man sender selv tiden på dagen, som efterfølgende bliver 
offentliggjort. Hvis ikke tiden er modtaget på dagen for løbet, er det ikke sikkert den kommer på 
offentliggørelsen. 
Man er selv ansvarlig for at tiden står rigtigt på offentliggørelsen. Man har 1 uge fra løbsdagen til 
at opponerer. 

Løbet: 
Afstand – afstand – afstand. Min. 1 m. Løb i højre side af vejen i 1 række med 1 meters afstand. 
Hvis det ikke overholdes, tager løbsarrangører stilling til om løbere må diskvalificeres. 
Der skal være mindst 3 deltagere på maraton, ellers gennemføres maraton ikke, og hvis der i det 
tilfælde ikke er 5 på halvmaraton aflyses løbet. Tilmeldingen lukker 24 timer før start.  
Hvis der er løb er eftertilmelding muligt på mobilpay 23951446 eller kontant. 

Når man står på startlisten er man indforstået med, at der løbes på EGET ANSVAR og det 
indbetalte beløb ikke refunderes. 
Man er først tilmeldt når ens navn står på startlisten. (Kommende løb og deltagere). 

Meld venligst afbud på mobil 23 95 14 46, når dit navn står på startlisten, også ved forsinkelse. 
 
Man løber ligesom alle andre løb, hele distancen uanset hvad der står på uret, eller om man løber 
forkert undervejs. Løbes forkert, så skal der rettes henvendelse til løbsarrangøren. Løbsarrangøren 
vil afgøre om, der kan blive tale om godkendelse eller diskvalificering. 

Som udgangspunkt er ruten  ikke opmærket. Derfor følges vi med afstand.. Den vil muligvis blive 
opmærket undervejs. Ved runder er der ca. opmærket efter 1. omgang. Der løbes altid i to tempo. 
Det ene tempo vil altid være det tempo som sikre alle er bekendt med ruten og kan løbe uden 
hjælp.  

Der er kun eget medbragt depot. Depot er ubemandet med selvbetjening og vil kunne forefindes i 
egen bil eller løberygsæk hvis sådan en haves. I det tilfælde løbet generer overskud vil der blive 
indkøbt et sparsomt udvalg af forplejning eller afholdt gratis løb. 
Er der vandposter på ruten, forklares hvor de forefindes. 
Toiletter – har forskellige placeringer alt efter rute. Der er ingen mulighed for bad. 

GPX-filer 

Der er oplagt GPX-filer, da ruten kan ændres inden løb, bedes løbere opdaterer eller downloade 
GPX-filen dagen før der løbes. Herved er løberen sikret det er den korrekte rute der løbes. 
Download altid GPX-filen fra hjemmesiden https://batmanricky-lone.dk/index.html  

Det er ikke alle løb der ligges GPX-filer op til. Forhør inden løbet. 
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