


Klasser og 
distancer

Børn - lang



Klasser Børn-Lang
Fællesstart fra kl. 10 

Vi mødes på stadion 9.45 

• Start 1: D1/H1 kl. 10:00 0,7 km 

-----

• Start 2: D11/H11 ca. kl. 10:15 4,4 km

• Start 3: D9/H9 ca. kl. 10:17 2,2 km

• Start 4: D7/H7 ca. kl. 10:19 1,1 km



Børn DM Lang 2020

D1/H1 0,7 km (1 runde)

D11/H11 4,4 km (4 runder)

D9/H9 2,2 km (2 runder)

D7/H7 1,1 km (1 runde)

Vi kan godt bruge nogle til at heppe og vise børnene vej på løjpen



Vejrmelding 

Svag vind – 2-3 m/s



Grillpølser & Saft i sneen for børn 
kl. 11.30-13

… hygge og leg i sneen – Husk en varm jakke!!!

… ikke instruktion og ”pasning”, så børnene skal 

kunne lege selv eller have en voksen med



Instruktion for ungdom/voksne kl. 
11:30-13:00

• Ungdom – Med Øysteins kursusdeltagere

• Resten af holdene, som på tavlen



Natløb for børn og unge

• Starter Kl 17 på stadion

• Husk egen pandelampe

• Hvis du ikke har en kan du låne af Mikael –
kom ind i Tophall kl 16.30-16.45

• Derfor spiser en del børnefamilier lidt senere, 
så hvis andre vil spise tidligere, så hjælper det 
på pladsen.



Par-stafet fredag
Tilmelding af hold senest torsdag kl. 17

➢ Løber 1 løber alle sine ture i KLASSISK

➢ Løber 2 løber alle sine ture i FRI STIL



Par-stafet 
Brug tilmeldingsformular på nettet

Holdnavn vigtigt

Navn er vigtigt
Rækkefølge ikke vigtigt

Klasse vigtigt

Navn er vigtigt
Rækkefølge ikke vigtigt



Stævneleder søges til 2020+

• Turnus-ordning (3 år)

• Så vidt muligt geografisk fordelt (Fyn eller Midt-
eller Sydjylland søges!)

• 1-2 fysiske møder/år

• Ca. 8 virtuelle møder/år

• INDFLYDELSE ☺

• TEAMWORK MED TO ERFARNE

• HÅRDT ARBEJDE FØR & UNDER DM…!

• SJOV OG GOD STEMNING



Dagsprogram torsdag

11.30-13.00Bemærk->

09:45

17.00Bemærk->


