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                            Kolding, den 19. maj 2020 
 

Kolding KFUM Atletik & Motion og Kolding Firma Idræt afvikler hvert år et 
motionsstafetløb - Slotssøstafetten - rundt om Slotssøen i Kolding. 
 
Som konsekvens af forbuddet mod større forsamlinger pga. 
Coronavirus / COVID-19 
AFLYSES Slotssøstafetten i 2020 ! 
 

 Hovedsponsor: 

 
 
I år skulle Slotssøstafetten - som i de 
foregående 39 år (se annoncen fra 2019 ->) 
- være afviklet 4. onsdag i august 
dvs. onsdag den 26. august kl. 19.00. 
 
Antallet af deltagere, tilskuere, hjælpere m.v. 
har de sidste mange år været mellem 600 og 
1.000. 
Da forbuddet mod arrangementer med flere 
end 500 personer fastholdes til minimum 31. 
august, vil det betyde forbud mod afvikling af 
Slotssøstafetten den 26. august. 
 

 
 
Selvom forsamlingsforbuddet skulle blive ophævet pr. 1. september, vil en flytning til 
september (eller senere) gøre det problematisk, at afvikle Slotssøstafetten på en 
hverdagsaften (onsdag), da dagenes længde aftager med 15-20 minutter pr. uge. 
Det vil betyde at en række stafethold ikke får de sidste løbere i mål, inden solnedgang. 
 
En flytning af Slotssøstafetten til en weekend, vil kollidere med mange andre 
arrangementer, der allerede er udskudt til efteråret.  
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Arrangørerne er kede af aflysningen, da Slotssøstafetten netop 
i år kan fejre 40 års jubilæum ! 
 
Vi respekterer selvfølgelig de nødvendige restriktioner, der er indført for at minimere 
COVID-19 – smittespredningen. 
 
Vi håber at vore deltagere, sponsorer og samarbejdspartnere stadig vil være parat til at 
støtte Slotssøstafetten, der er et motionsstafetløb, der både præmierer de hurtigste 
stafethold og de stafethold, der medvirker til at gøre løbet festligere, ved at deltage i sjove 
og festlige udklædninger. 
 
Vi ser frem til at kunne markere Slotssøstafettens 40 års jubilæum i 2021 ! 
 
Den 40. Slotssøstafet vil - hvis alt går vel - blive afviklet 
onsdag den 25. august 2021 ! 
 
Med venlig hilsen 
og på gensyn i 2021 
 
KOLDING FIRMA IDRÆT og 
KOLDING KFUM ATLETIK & MOTION 
 
Svend Bjørnbak 
Møllegården 12, 6000 Kolding 
Tlf. 2462 3677 
Mail: motion@koldingfirmaidraet.dk 
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