
Praktiske informationer v/værtsparret 
Lone og Dan 





Officielt seedningsløb:



DM lang 
klasser for 
ungdom & 
voksne

*) D/H17 og 
D/H60+ 
klasserne kan 
forlænges til 50 
km → Gausta
Skimarathon



KLASSER STARTTID

Herrer 9.00

Damer  9.05

Seedning af løberne baseret på DM resultaterne 

Spærretid på sidste omgang kl. 14:30 ~ 1:23 timer/runde

Starttid



Skistadion (Kvitåvatn Fjellstue)



Løjpen er 10,5 km → 1-2-3-5 runder



Løjpeprofil på 10,5 km løjpe



Løjpe-afmærkning!!





Præmier i Gausta Skimaraton

Damer og herrer:

• 1. plads = 1.500 DKK

• 2. plads = 1.000 DKK

• 3. plads = 500 DKK



Vejrmelding



Brystnumre og tidtagningschip

• I aften: Udleveres nu fra stævnekontoret i underetagen 

• I morgen: Udleveres fra garagekøkkenet fra kl. 8-8:30



Praktiske oplysninger lørdag
• Morgenmad kl. 06.00
• Husk afregning
• Ude af værelser kl. 11.00

• Brystnumre – kan beholdes
• Chip afleveres pænt adskilt (ellers 500 kr. gebyr)

• Medaljer på stadion
• Max. tid 7 timer, kl. 16:00

• Spærretid efter 14:30 ved sidste omgang!

• Væske, müslibarer, rosiner, druesukker på skistadion forbeholdt 30-50 km

• Hvis man udgår: Giv besked til tidtagningen - vift med afmonteret bryst nr.

Aftensmad for busrejsende klokken 17.30

Bussen til Danmark kører klokken 18.30 præcis!

Vær klar senest 15 minutter før



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



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’



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. 



Flotte internationale vinter-resultater i dag

Viktor Hald Thorup, speedskatingUkaleq Slettemark, nr. 6 junior-VM 



Nordisk Børne/unge-Rulleski camp 
København 2019

Mandag 1 juli 

(morgen) –

torsdag 4 juli 

2019 (morgen)

http://www.skiforbund.dk/


Afslutningsceremoni kl. 16:15 på skistadion
På gensyn i uge 5, 2020 på Kvitåvatn!!


