
DM Langrend Nyhedsbrev 

Om 3½ måned er vi godt i gang med endnu en omgang DM langrend og allerede nu ser det ud til at vi bliver 

rigtig mange. Det er vi i stævneledelsen rigtig glade for! 

Overnatning 

Kvitåvatn er fuldt booket og har faktisk været det den sidste måned, hvilket vist er ny rekord. 

Grønlænderne har igen i år meddelt deres ankomst med et meget stort hold: Rygterne lyder på 50+ 

personer, så de danske ski-entusiaster får kamp til stregen. 

(Vi har arbejdet på at finde alternativ overnatning – med mulighed for at spise på Kvitåvatn med 15 % rabat 

– og det er lykkedes at skaffe hytter og lejligheder i kort afstand fra skistadion, ligesom der er tilkommet 

nogle muligheder på højfjeldshotellet. (mail fra Thomas Behrens om hytter, deres placering og priser…) 

Vi opfordrer til også at melde sig ind i den dertil oprettede Facebook gruppe (DM Langrend transport og 

overnatning) gruppen kan også anvendes hvis man har senge til overs og som man gerne vil tilbyde andre. 

Der er i år kommet et nyt værtspar på kvitåvatn, Susanne og Martin, og de er klar til at tage imod os med 

samme gode service. Vi har allerede nu etableret et godt samarbejde, så det tegner godt. 

 

Tilmelding til konkurrencerne 

Trods et overbooket Kvitåvatn, lyder dagens tal på tilmelding på 1 børn/2 ungdom/14 voksne – så her er 

der fortsat god plads – ellers bliver konkurrencen knap så stor  

https://my7.raceresult.com/132909/registration?lang=dk 

Der var i oprettelsen enkelte fejl, som medførte at man ikke kunne tilmelde sig en stærkere/yngre klasse – 

disse skulle nu være rettet – reglerne er enkle du kan altid tilmelde dig nærmere H/D21 og damer må 

selvfølgelig gerne stille op og banke herrerne, men ikke omvendt. 

Vi har fået bemandet de mest kritiske funktionsområder, som er afgørende for konkurrencernes afvikling 

og glæder os over igen i år at kunne trække på erfarne kræfter.   

 

Ski-leg for de 0-7 årige: 

Vi har et nyt træningsteam til at tage sig af de yngste i år: Laura Bobach og Silja Ebert Svenningen – en stor 

tak herfra. Caroline Ryge Carlsen er i år blevet forhindret i at deltage grundet studier og det er endnu uvist 

om Camilla Søgaard deltager, hun har haft en travl sæson med flere medaljer til både VM og EM i MTBO. 

Ansøgninger: 

Lagkagestafetten blev sidste år gennemført af et par ihærdige unge drenge og et lignende tiltag er 

nødvendigt i 2020 hvis der igen skal bygges kunstnerisk bagværk – så skriv til stævneledelsen hvis du har en 

arrangør gemt i dig og vil stå for indkøb af ingredienser og organisering. 
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Lektie-cafeen har i mange år været et argument for at mange børn kunne få fri for skole for at deltage i 

årets DM – så har du en lille lærer gemt i dig og vil du hjælpe de unge nogle gange i løbet af ugen hører vi 

gerne fra dig. 


