
 

Officiell seedning till Vasaloppet, klassisk stil på 

SKIGO Carbon rullskidor med ”2’er hjul” 

och 

Danska Mästerskapen rullskidor, lång distans, 

fri och klassisk teknik 

 

Söndag den 18:e september 2016, kl. 12:00  
Vid Rudegård Stadion, arrangerat av Holte Ski. 

Boka dagen redan nu – deltaga i detta stora evenemang! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bent Hjarbo 



Tävlingen: 

A) Danske Mästerskapen / Förbundsmästerskapen: 
 
Gemensam start kl. 12:00  (startnummer hämtas före kl. 11:30) 

 

Det tävlas båda i fri och klassisk teknik. I fri stil er alla hjul typ tillåtna, rullskidorna måste vara med min. 

530 mm axel avstånd och max. hjuldiameter på 100 mm.  

I klassisk stil är endast 2’er hjul tillåtna.   

 

Det vill bli utnämnt Dansk Mästare och utdelad DIF-medaljer i H och D21-39, fri stil. 

I de övriga klasser i fri och klassisk stil vil det bli utnämnt Förbundsmäster och utdelad förbundsmedaljer. 

 

Det är tillåtet att flytta från egen klass till närmare H21-39 respektive D21-39, eller till dessa klasser.  

 

DM/FM klasser och distanser: 

Klass Fri Fri Klassisk Klassisk 

 Dam Herr Dam Herr 

D/H   – 12   6,8  (1)   6,8  (1)   

D/H 13-14 19,6  (3) 19,6  (3)   

D/H 15-16 19,6  (3) 32,4  (5)   

D/H 17-20 32,4  (5) 45,2  (7)   

D/H 21-39 32,4  (5) 45,2  (7) 19,6  (3) 32,4  (5) 

D/H 40-49 32,4  (5) 45,2  (7) 19,6  (3) 32,4  (5) 

D/H 50-59 19,6  (3) 32,4  (5) 19,6  (3) 32,4  (5) 

D/H 60-69 19,6  (3) 32,4  (5) 19,6  (3) 19,6  (3) 

D/H 70- 13,2  (2) 19,6  (3) 13,2  (2) 19,6  (3) 

Talet inom parentes anger antal varv på vardera 6,4 km. Den totale distansen fås genom tillägg av 

upploppets extra 400 m. 

 

Det uppmanas till att barn anmälas endast om de är absolut säkra rullskidåkare.  

 

Ålder räknas pr. 31:e december 2016. 

 

B) Kongevejsløbet – 45,2 km seedning till Vasaloppet eller kort 26 km: 

 
Gemensam start kl. 12:00  (startnummer och SKIGO rullskidor måste hämtas före kl. 11:30) 

 

1) Officiellt seedningslopp till Vasaloppet, klassisk på 2'er hjul. Distans 45,2 km.  

Det tävlas på lika rullskidor från SKIGO (Carbon med 2' er hjul) dessa är ställt till förfogande av SKIGO. 
Det er samme rullskidor, som används av eliten i Alliansloppet. 

NB: Det är möjligt i Kongevejsløbet att få seedning till 2:a led – inte 1:a led och elit led. 
 

Det är prispengar till de snabbaste. 

När man deltager i seedningsloppet, får man också placering i DM/FM klassisk stil. 

Glöm inte vid anmälan att ange vilken bindningstyp du använder samt dit seedningsmål. 

  

2) Kort distans på 26 km, inte seedningslopp, klassisk stil på 2'er hjul, på egna rullskidor. 

 

Allmän information for båda A) och B): 
 

Kom ihåg: 

Du måste ha båda hjälm och skyddande glasögon. 

Om inte du navändar detta blir du diskvalificerad.  

 

Tävlingsplats: 

Rudegård Stadion, Kongevejen 464, 2840 Holte. Nummerlapper och rullskidor hämtas på stadion. Dusch 

och prisutdelning äger också rum här. Själva tävlingen är ”runt hörnet” på Hørsholm Kongevej med start 

vid Hørsholm Kongevej 51. 

Sök på www.krak.dk välj ”Kort”, insätt: Hørsholm Kongevej 51, 2840 - så får du et överblick. 

 

http://www.krak.dk/


Parkering: 

Rudegård Stadions p-platser på Kongevejen 460 och 464.   

 

Banan: 

6,4km ut  och hem på Hørsholm Kongevej, som avspärras for al övrig trafik från kl. 10:30 till 15:30. 

En utmanande lett kuperat bana med riktig bra asfalt. 

Starten är vid sydlig vändpunkt (Hørsholm Kongevej nr. 51). Nordlig vändpunkt straks före ljussignalen 

vid Høsterkøbvej-Gøngehusvej.  

Målet är på en toppen av backen 400m norr om den sydliga vändpunkten – bra för hård lång spurt! 

 

Planerad spärrtid – siste tid for start på sista varv är kl. 15:00. 

 

Dusch och byte: 

Rudegård Stadion, Holte Hal 2 och källaren i Hal 1. 

 

Mat och dryck: 

I startavgiften ingår saft, vatten och frukt vid mål. Efter loppet finns det pasta salad och dryck i Holte Hal 

2. Dessutom bjuder vi på kaffe och fika.  

 

Prisutdelning: 

Äger rum i Holte hal 2 med förväntat start kl. 15:45.  

 

Startavgift och betalningsfrister: 
 

Max. deltagarantal i de samlade tävlingarna är 200. 

Nedanstående priser er exkl. avgift till Events4u DKK 12,50. 

Barn och ungdom t.o.m. 16 år deltager gratis, men betalar avgift DKK 12,50 till Events4u 

 

1) Till och med söndag den 4:e september: DKK 250,00  

 

och du får en SKIGO mössa m. dansk flagga, lycra one size, samt Nordic Sport shop bag 

sponsrat av Nordic Sport 

 

2) Från mandag den 5:e september till och med onsdag den 14:e september: DKK 300,00 

 

3) Den 18. september före kl. 11:00: DKK 400,00 

 

DKK 25,00 pr. anmält ges till Odense Skiklubs minde fond för Peter Wulff. Fonden stöter nordisk 

skidsport, för aktiviteter med socialt samvård med skidor- och rullskidstävlingar i centrum. 

 

Anmälan och betalning på www.events4u.dk senast onsdagen den 14:e september kl. 24. 

Anmälan måste innehålla information om: Namn, födelseår, klubb,  DM fri, DM klassisk, Kongevejsløbet 

45,2 km seedning eller kort 26 km, e-mail och telefonnummer. 

For 45,2 km seedning även bindningstyp, Rottefella NNN eller Salomon SNS, samt seedningsmål. 

  

Anmälan mottagas även på tävlingsdagen i Holte Hal 2 från kl. 10:00 till 11:00. 
Där måste du betala kontant DKK 400,00. 

 

På återseende, Holte Ski - Langrendsudvalget 

 

Asger Fischer Mølgaard, Jes Knudsen, Poul Erik Holm, 
Peter Haas, Søren Chr. Sørensen og Bjarne W. Rasmussen 

 
E-mail: bjarne.w.rasmussen@webspeed.dk Tel. +45 3887 8774 eller +45 2374 8774 

 
Huvudsponsor: 

             

http://www.events4u.dk/
mailto:bjarne.w.rasmussen@webspeed.dk

