


Klasser og 
distancer

Voksne/Ungdom

3 km + 3 km

5 km + 5 km

10 + 10 km

Børn

0,2 km + 0,2 km

0,4 km + 0,4 km

0,8 km + 0,8 km

1,5 km + 1,5 km



Duathlon, klassisk + fri m/skibytte

• Ved skiftet i duathlon konkurrencer skal man enten skifte fra et sæt 
ski til et andet eller stige helt ud af bindingerne og stå på begge 
fødder, inden man igen spænder skiene på. 

• Det er valgfrit, hvorvidt man skifter stave i duathlon, så længe 
reglerne til stavenes længde overholdes i hver teknik. Beholdes de 
samme stave er der ikke regler om at tage dem af/på i skiftet. 



Længden på skistavene til klassisk og fri 
teknik

I klassisk teknik må den maksimale 
længde af skistavene ikke overstige 83% af 
skiløberens højde. 

I fri teknik må den maksimale længde af 
skistavene ikke overstige 100% af 
skiløberens højde. 



Voksne og ungdom:
Starten er fællesstart

Starttid Klasser Startgruppe Distance (klassisk + fri)

11:15 D/H 13

D60+

Start 4 2*1,5 km + 2*1,5 km

11:45 D15-D50,

H15, H60+ 

Start 5 5 km + 2*2,2 km

13:30 H17-H50 Start 6 2 x 5 km + 5*2,2 km



Startbokse

Der er ‘kun’ ca. 50 startbokse. 

Først til mølle princippet.



Vejrmelding



Duathlon 2019 – klassisk 1,5 km/5 km og fri 

1,5 km/2,2 km

1,5 km vendepunkt

D/H 13

D60+

2*1,5 km + 2*1,5 km

D15-D50,

H15, H60+ 

5 km + 2*2,2 km

H17-H50 2 x 5 km + 5*2,2 km



Klassisk
Fri

Fællesstart (klassisk)

http://iphonecentral.dk/iphone/blog/nyheder-rygter/apple-er-ude-med-en-advarsel-mod-jailbreak/


Duathlon for børn - fællesstart

Start 1 10:30 0,2 + 0,2 

Start 2 Ca. 10:40 0,4 + 0,4 /  0,8 + 0,8

Start 3 Ca. 11:00 1,5 km + 1,5 km



Børne løjpe 0,2 km

D1/H1



Børne løjpe 0,4 km
D7/H7: 1 runde (klassisk) + 1 runde (fri)

D9/H9: 2 runder (klassisk) + 2 runder (fri)



Duathlon 2019 – klassisk 1,5 km og fri 1,5 km

1,5 km vendepunkt

D11/H11: 1 runde (klassisk) + 1 runde (fri)



Lagkage-dyst torsdag 16:30



Tilmelding af hold til 
par-stafet fredag på formular

Navne og startrækkefølge af løbere på stafethold samt holdnavn skal 

oplyses senest aftenen inden konkurrencen, så der kan udarbejdes 

startlister. 

➢ Person 1 løber alle sine ture i den teknik, der er angivet for 

førstetursløberen 

➢ Person 2 løber alle sine ture i den teknik, der er angivet for 

andentursløberen. 

Begge løbere skal komme fra samme klub for at kæmpe med om DM/FM 

medaljerne - ellers deltager holdet uden for konkurrence.



Dagsprogram - onsdag


