McDonald’s Molenloop 2021
AAA Molenloop
organiseert dit jaar naast de loop ook
de opening van vernieuwde
atletiekbaan en het 75 jarig bestaan
van de vereniging te Alblasserdam.

5 & 10
ENGELSE
MIJLEN
KIDSRUN
Zaterdag 2 oktober 2021
START: AAA atletiek, sportpark Souburgh Alblasserdam
INFO: www.aaa-atletiek.nl, molenloop@aaa-atletiek.nl
Voorinschrijven: €8,- | Na-inschrijven: € 10,- | Kidsrun gratis

Onze hoofdsponsor McDonald’s te Alblasserdam onde
jaar opnieuw deze jeugdlopen.
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Plaisier BV Rijplaten en Schotten, H.I.Ambacht, FN Steel, Alblasserdam

Bekijk website www.aaa-atletiek.nl of voor vragen molenloop@
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Egro Service BV, Alblasserdam

Binnen de 6e Molenloop is een plaats ingeruimd voor Jeugdlopen met
3 afstanden op het sportpark Souburgh te Alblasserdam.

Schenk Papendrecht BV transport

Onze hoofdsponsor
deze jeugdlopen.

McDonald’s te Alblasserdam ondersteund dit jaar opnieuw

• Voorinschrijven t/m 26 september via www.inschrijven.nl, gratis
• Het programma: - 12:10 uur start 600 m voor J/M jeugd geboren 2013 en later		
		
- 12:20 uur start 900 m voor J/M jeugd geboren 2010 t/m 2012		
		
- 12:30 uur start 1500 m voor J/M jeugd geboren 2008 en 2009
• Er zijn prijzen voor de atleten 1, 2 en 3 in iedere categorie M / V voor de 5 – en 10 EM
wedstrijd-/ prestatieloop en de jeugdlopen.
• Er is een premie € 50,- bij verbetering van wedstrijdrecord 10 EM.
• Het huidige record is 50:57 min. bij de heren en bij de dames 1:06:29 uur.
• Voor iedere atleet is er medaille te verdienen
Bekijk website www.aaa-atletiek.nl of voor vragen molenloop@aaa-atletiek.nl

