


Stævneledelsen er glade for at kunne 
byde velkommen… ☺

Johan MacLassen

Rold Skov Skiklub

Anne Boye-Møller

Horsens Orienteringsklub

Gert Olsen

Holte Ski

Tak til de over 30 funktionsledere og  
–hjælpere, som gør det hele muligt!



Praktiske informationer v/værtsparret 
Lone og Dan 



Konkurrenceprogram



Klasser

Ønsker du at løbe en 
hårdere klasse end din 
aldersgruppe?

1) Man rykker nærmere 
H/D21

2) Ændring gælder for ét 
løb af gangen

3) Henvend dig til 
tidtagning / 
stævneleder



Vejledning til deltagere (del af reglement)

http://www.dmlangrend.dk/reglement



Oversigtskort

• Ingen toiletter på 
skistadion! Brug 
Gæstekøkkenet eller 
Arnes hus

• Stævnekontor er i 
underetagen i 
hovedbygningen

• Skistald og 
skismøring er i 
kælderen af 
hovedbygningen



Løjpe-afmærkning!!





Tidtagning med elektronisk chip

• Chip på foden (skal returneres / 500 kr i bøde)
• Hold jer fra start/målområdet – elektronisk tidtagning

• Nummer på chip svarer til nummer i startliste (ID)

• Fod i jordhøjde ved målgang 

• Velcrobånd (demo)

Rico Busk,

Tidtagning



Løjpekultur

•Nypræparerede løjper til konkurrence – hensyn –
kør helst ikke i dem før de har sat sig

•Klassiske spor  i konkurrencer: Sildeben og plov 
helst ikke i ‘inderspor’/korteste rutevalg

•Vi er gæster på Gaustablik – fastboende, turister 
med hunde, pulke og børn m.fl. er i deres gode 
ret til at færdes også på de løjper vi bruger til 
konkurrence (Ikke lukkede). Vis hensyn



Førstehjælp / ulykke / nødberedskab

Stævnelæge (Jens Heiberg) +45 40 76 57 90
Tidtager (Rico Busk) +45 29 24 65 85
Lokal læge +47 35 08 29 60
Ambulance 113

Brug din almindelige sunde fornuft og bevar roen

Sig hvor du er og kontakt

Hjertestarteren findes ved: Receptionen
Forbindingskasse findes ved: Receptionen
Snescooter findes ved: Garagekøkkenet



Jury Juryformand

Tore Hulgaard, Københavns Skiklub

Teknisk delegeret

Medlem

Kaj Jensen, 

Århus Skiklub

Medlem

Ole Søgaard, Horsens 
Orienteringsklub

Medlem

Flemming Enequist, 
NSP 

Juryen er primært en dommerfunktion, som bl.a.  
• behandler indkomne protester 
• tager stilling til udsættelse eller aflysning i tilfælde af 

kulde eller andre vejrforhold 
• godkender ændringer i tilfælde af snemangel 
• Idømmer sanktioner 



Regler for klassisk teknik (jf. FIS)
• https://res.cloudinary.com/fis-production/image/upload/v1537267849/fis-prod/assets/Classical_Technique_Clarification_Cross-Country.pdf

https://res.cloudinary.com/fis-production/image/upload/v1537267849/fis-prod/assets/Classical_Technique_Clarification_Cross-Country.pdf


Regler for klassisk teknik (jf. FIS)

‘Fiskeben’


