
Kære A-Team’ere

Vi vil rigtig gerne inviterer jer alle til vores allerførste A-Team løb 

lørdag den 22. august kl. 11:00 i Amager Strandpark

Vi har tænkt meget over, hvordan vi skulle lave vores eget arrangement, som forener behovet for 
overskuelig struktur og forudsigelighed med en tilpas udfordring, så der er noget for jer alle. Vi er 
kommet frem til følgende løsning, som vi mener og håber, I alle kan være med til. Det bliver lidt 
anderledes end de almindelige motionsløb. 

Ruten er med udgangspunkt i en 1.505 meter rundstrækning på 10-øren i Amager Strandpark, og I 
vælger helt selv hvor mange omgange, I løber eller går. Hver gang I passerer start- og målstregen, 
får I et kryds på jeres startkort. I har maks 1 time at løbe/gå i. 

I bestemmer selv, om I vil gå, løbe eller fx køre på løbehjul. 

Når der er gået en time, bliver der ikke sendt flere afsted på nye omgange. 

Ruten vil være afmærket meget tydeligt, og vi vil have folk rundt omkring på ruten. 
  

Nedenfor er et billede af vores beachflag   Og ASbjørn kommer selvfølgelig også 

      

Her kommer det visuelle og strukturerede program med information: ;-) 



    Program 

Dato: 22. august 2015

Tidspunkt: 11:00

Sted: Amager Strandpark

Distancer: Ruten er 1.505 meter lang. I bestemmer selv hvor mange omgange -  
der er 1 time at løbe i. (se kortet længere nede)

Start og målområde: Tiøren, Amager Strandvej, 2300 København (se kortet længere 
nede). Start og mål vil være ved basen.

Tilmelding: Det er gratis at deltage. I skal blot sende en mail til: 
anne@ateamsport.dk og skrive:
1) Jeres for-og efternavne (alle, der deltager)
2) Fødselsår
3) mobilnummer
4) Om der er særlige hensyn vi skal tage

Tilmeldingsfrist 15. august

Selve dagen:

kl. 11:00:   Vi mødes ved A-Team flaget (basen) markeret på kortet med en  
    stjerne og bliver tjekket ind og får udleveret startnummer. 

Kl. 11:15:   Holdfoto ved basen (selvfølgelig helt frivilligt) 

kl. 11:30   Vi tæller ned fra fem - og siger “løb”, når I skal sætte i gang. 
    I bestemmer selv om I vil gå, løbe, køre på     
    løbehjul - eller noget fjerde.  

    I har maks 1 time at være aktive i og     
    bestemmer selv, hvor mange omgange, I vil tage. 

    Hver gang I passerer start- og målstregen, får I et kryds på jeres  
    startkort. 

    Der er opsat en Time-Timer, så I kan se hvor   
    lang tid, der er tilbage. I er selvfølgelig meget    
    velkommen til at bruge løbeure eller      
    Endomondo og lign. på jeres egne mobiler. 

mailto:anne@ateamsport.dk


kl. 12:30   Nu sender vi ikke flere ud på nye omgange. I   
    løber/går selvfølgelig i mål, hvis I er ude     
    på ruten 
     

Kl. 12:45   Medalje- og diplomoverrækkelse ved basen….juhuuuuu :-) 

    Alle børn og unge, der har været med, får en guldmedalje fra A- 
    Team. 

    Alle der har været med får et A-Team diplom, hvor antallet af  
    omgange skrives på. 

     

Kl. 13:00 De, der har lyst, bliver og spiser vores medbragte mad (og drikke). 
Husk tæpper, kopper, tallerkener, servietter og andet, I eventuelt skal 
bruge.

A-Team sørger for vand (i flasker), rød saftevand, bananer, æbler og 
kiks (Mariekiks, Digestive og chokoladekiks).



Kl. 14:00 Arrangementet er slut. I må selvfølgelig gerne blive længere, hvis I 
har lyst.

Link til kort og ruteplan:

 https://www.google.com/maps/place/Tiøren/@55.655219,12.644234,13z/data=!4m2!3m1!
1s0x4653ac98fab90a73:0x70bc5c09a781330a?hl=da

Der er parkeringspladser i området.

Link til Rejseplanen: http://www.rejseplanen.dk

https://www.google.com/maps/place/Ti%C3%B8ren/@55.655219,12.644234,13z/data=!4m2!3m1!1s0x4653ac98fab90a73:0x70bc5c09a781330a?hl=da
http://www.rejseplanen.dk


Nærmeste Metrostation: Femøren. Der er ca. 5 minutters gang til Tiøren.
Kort over Metroen

Kort over Amager Strandpark

500 m

0

200
100

300
400

500
600 700 800 900 1000 meter

pu
nk

tu
m

 d
es

ig
n 

m
dd

 m
aj

 2
00

7

Livreddere på udvalgte 
steder i højsæsonen

Overtrædelse af ordensbestemmelserne kan straffes med bøde

Hjælp venligst med at 
holde stranden ren

Amager Strand Promenaden

Nord

Ordensbestemmelser  :

På land

Hunde skal altid være i snor på hele stranden. I badesæsonen må 
hunde ikke tages med uden for veje og stier på øen. Der findes 
fritløbsområde 500 meter nord for Sundby Sejlforenings Havn.

Motoriserede køretøjer må kun køre på de dertil indrettede veje. 
Parkering er kun tilladt indenfor de markerede P-pladser.

Cyklister må køre på veje og på stier, hvor det er angivet, at cyk-
ling er tilladt. Benyt cykelstativerne. Vis hensyn til strandens andre 
gæster.

Skatere må være overalt på stranden men skal altid vise hensyn til 
strandens andre gæster og inventaret.

Bål må kun foregå med tilladelse fra Amager Strandpark I/S.

Grill er tilladt overalt på stranden under hensyn til vegetationen 
og andre gæster. 

Affald. Hjælp med at holde stranden ren. Brug de opstillede skral-
despande. Flaskecontainere og papircontainere findes i strandsta-
tionerne. Aflæsning af affald og lignende er ikke tilladt. 
 
Overnatning på Amager Strand er ikke tilladt.

Telte og pavilloner må ikke opstilles uden tilladelse fra Amager 
Strandpark I/S. 

Salg og uddeling må kun foregå med tilladelse fra Amager Strand-
park I/S.

Arrangementer må kun foregå med tilladelse fra Amager Strand-
park I/S. Større private arrangementer og fester med musik, salg 
og udskænkning er ikke tilladt. 

Musikafspilning må kun foregå med tilladelse fra Amager Strand-
park I/S.

Lystfiskeri er tilladt i perioden 1. oktober til 30. april. På dykkerba-
nen er fiskeri ikke tilladt. Det er ikke tilladt at sætte garn og ruser i 
den bøjemarkerede badezone.

På vandet 

Badning kan ske overalt fra Amager Strand. Badning sker altid på 
eget ansvar, selv under livredderopsyn. Ud for kysten mod Øre-
sund er der en bøjemarkeret badezone, hvor sejlads i badesæso-
nen ikke er tilladt. Kajakker, vandcykler og lignende kan dog 
færdes inden for badezonen. 

Surfing skal i badesæsonen ske uden for badezonen samt udenfor 
soppestrandene i Lagunen. Den markerede surfkorridor skal 
bruges for at komme igennem badezonen. Udenfor  badesæso-
nen kan der surfes fra hele kysten, dog ikke i dykkerområdet. Vis 
hensyn til strandens andre gæster.

Kajakker er tilladt hele året på Amager Strands vandarealer med 
undtagelse af dykkerområdet. Vis hensyn til strandens andre 
gæster.

Sejlende. Motoriseret sejlads må overalt ved Amager Strand mak-
simalt ske med 3 knob. Pas på de badende. I badesæsonen er sej-
lads og opankring i badezonen ikke tilladt. På dykkerbanen er sej-
lads forbudt hele året. Sejlads med jetski, vandscootere og lig-
nende er ikke tilladt (livredningstjenesten undtaget). For land-
gang på Amager Strand henvises til Anløbshavnen. 

Dykkerområdet bruges på eget ansvar. 
Reglement for brug af banen findes ved Pynten.

Signaturforklarring

www.amagerstrand.dk

Velkommen til Amager Strand

Amager Strand består af en ø med brede sandstrande, en lagune og stranden langs Amager 
Strandvej. Dertil kommer de to parker mod syd, Femøren og Tiøren. Der har været badestrand her 
på Amagers østlige kyst siden 1930’erne og øen med strande og lagunen er anlagt i 2004 og 2005.

Øen er to kilometer lang og lagunen er 400 meter på det bredeste sted. Øen er anlagt, så stran-
dene får hvert deres særpræg. Den nordlige del er formet som et landskab med klitter, mens den 
sydlige del er anlagt som en park. Hele Amager Strand er fredet som et rekreativt område.

Welcome to Amager Beach

Amager Beach consists of an island with wide sandy beaches, a lagune and the beach along Amager Strandvej. There has been 
a beach here on the eastcoast of Amager since the 1930s. The new island was built from 2004-2005.

The island is 2 km. long and the lagune is 400 meter on the widest spot. The island is divided into two parts with there own di-
stinctive character. The northern part of the island has a more natural wild beach look, with low sand dunes, while the south-
ern part is a city beach with park. Amager Beach is protected for recreational purposes.  
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På dykkerbanen er der 
sejladsforbud og fiskeri-
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31. august gælder der 
særlige regler på stranden.
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Kort over løberuten og basen. Ruten er blå og stjernen viser basen og start/mål.
 



Sådan her ser startnumrene ud.


