
Grillløb 2018 

Møjn Heine, hæ do væt øwer æ græns, a tøs du 

hæ et ordentlicht lacher af øl, det æ jo nærmest 

hiele din trailer dæ æ fyldt åp. 

We do hva Asmus, æ hæ løjst i æ avis, at vi it er 

så långt fra at få vandmangel, så æ prøwer at gøe 

mit tæ, at det it kymmer tæ å ske. Man må jo 

wæe en ”ansvarsbevist borger” som de snakker 

så møje om, så æ sparer å de dyrebare 

vanddråber, wor æ overhovedet kan. 

Det lyrrer da fornuftich Heine, æ aj osse høje, at 

man ska pas å it å drik for møje af det dersens 

vand, man ka nærmest blywe vasket sådan helt 

rent invendich. Æ dæ anne stajer, wo do sådan 

hæ tauen naue drastiske metoder i bruch, næ dæ 

no æ sådan, som de æ? 

 Det ka do lich genau tro Asmus. Forsombeispiel 

hæ æ besluttet, at æ føest vil gå i baj den daw, vi 

13 daue i træk hæ fåt 30 mm regn. Och æ bil 

blywe it wasket inden vi hæ fåt minst 50 mm på 

jen dau, etter de 13 daue mæ 30 mm regn. 

Jamen Heine, do hæ da aller wasket din bil, do we 

jo it engång længer , hva kuløe den hæ. 

Så så, Asmus små slau, æ haj køjt den som 

antrasit vie, och det er den vel stadich, inderst 

inne do we? 

Antrasit vie, det æ dæ da it naue der hee, så vidt 

æ hause, så er din bil en Transit, men den æ da 

blå. 

We do wa, Asmus, så hæ de da ganz genau snødt 

mæ. Æ må høe we æ forhandler, om det 

eventuelt ka gå ind i et garanti, æ bil er jo int øwe 

25 år gammel  så …. 

Do Heine, nu do hæe så møje øl, hæ do høe naue 

om det stoe arrangement der ska wæe å Gl. 

Kongevej den 24. august? 

Ja det ka do da ganz genau tro æ hæe. Det er da 

jen a de støest begivenheder i æ landesteil, ja 

naue vil meen, at det er den støest begivenhed i 

norden, eller måske nordeuropa. 

Jamen, hwa æ dæ da få naue? 

Det æ da æ Grillløb man, dæ wo de ålle sammen 

rææn rundt i æ Gehølz, ja naue kalder det 

Jørgensgård Skov. Det æ da det løf, hvor der æ en 

hiel masse rechle, som it én ka fin u a, selvom det 

er knaldhamrende godt forklaret. Hæ do slet it 

løjst æ pressemeddelelse  i æ blaj? 

Næ, hæ do den lichende, så ku æ måske lich se 

den? 

S’følich, æ hæ den lich her: 

Pressemeddelelse:  

Invitation til årets store 

begivenhed i AAIG motion 
 

Grillløb 2018 
 

Hermed inviteres alle medlemmer af AAIG atletik 

tri og motion til årets grillløb. For eventuelt nye 

medlemmer, der aldrig har hørt om løbet kan 

nævnes følgende: 

 

1. Løbere møder på Gl. Kongevej 

kl.17.00 den 24. august 2018 

2. Løbet er for alle AAIG medlemmer – 

ægtefælder og gæster er velkomne 

3. Der løbes på hold, de forskellige 

distancer (mellem 6 og 11 km.) 

fordeles på holdet 

4. Holdene dannes efter et utroligt 

sindrigt system, som er blevet 

afprøvet igennem mange år. 

5. Det er vigtigt at man, når man 

melder sig til løb også møder op til 

løb, ellers medfører det ikke kun 



uoverskuelige, men nærmest 

uoverskuelige problemer for 

organisationskomiteen.  

6. Alle der ikke vil deltage i løb møder 

til spisning senest kl. 18.30. 

7. Man medbringer: 

a. Egne drikkevarer 

b. Eget bestik og tallerken 

c. Egne glas 

8. Der er også brug for ”ikke løbere” kl. 

17.00 til den meget vigtige opgave – 

tidtagning. Fordelingen af præmier 

skulle jo meget gerne være 

retfærdig, derfor tages der tid på 

alle løbere. 

Pris: 
 For AAIG medlemmer 50.- kr. 

 For ikke AAIG medlemmer 75.- kr. 

 

(afregnes til Grillløbskassemesterensekretæren 

 under spisningen) 

 

Tilmelding: Bindende tilmelding  

på adressen www.aaig.dk – 
motion – løb - grillløb 
 

senest den 20. august kl. 

24.00. 
 

(ved udeblivelse, forfald, glemsomhed, 

dobbeltbooking, ulyst, angst for regnvejr, 

simpelthen – har man meldt til uden at dukke op, 

forfalder betalingen alligevel) 

Af tilmeldingen skal der tydeligt fremgå, hvem 

man er, og om man løber/spiser, eller kun spiser. 

 

Men Heine, wenn man no åller haje vet mæ te 

det dæ hersens Grillløb, och man hæ sådant lidt 

ondt i e liv, du wee, føest gång , hva ska æ ha å, 

ka æ løf så långt, hvem æ di anner osv. osv. osv. 

Det æ slet it naue problem Asmus, så taje so 

barsens æ mobillos og ringer tæ æ 

Grillløbsguidepåsætterservice, så ve di sporens og 

ganske hurtich tildele dæ en personlich guide, 

som vil føe dæ igemmel æ auten, så do ska it væe 

raj, det ska nok gå. 

Hæ do så et nummer å den der 

Grillløbsguidepåsætterservice? 

S’følich Heine, du ringer barsens til 20408256, så 

fæe do den venlichste dame i æ røe, och så sejer 

du barsens, æ æ en lettevette nevøs for å kom te 

dersens løfen, så ka du tro hun vil hjælp dæ 

 

Stemningsbillede fra grilløbet 2013 

 

 

Ovenstående ser I en varde. Den er smuk, majestætisk og godt bygget. Men hvor? Dit svar, hvis du vil deltage i 

denne konkurrence, gives til Grillløbsoverkonkurrenceadministratoren (AGJ) på løbsaftenen. 

Vinderen kan forvente en fantastik præmie ☺. 

http://www.aaig.dk/

