Dansk DH cup 2018 – #2 Rude
Anden afdeling i Dansk DH cup 2018 kørers i Rude skov i Holte. Afdelingen vil have 2 meget forskellige
linjer. Den ene er downhill/teknisk orienteret med masser af linjevalg. Den anden almindelig flow spor med
masser af hop og drops.
Vi regner med at ingen vil smide noget skrald rundt omkring, og at området vil blive efterladt, som vi
modtog den.
Læs venligst nedenstående info og overhold regler, så får vi et fedt ræs!
Parkering
Der må parkeres på parkeringsarealerne og langs hovedvejen. Parkering op af grusvej skal holdes bag skov
og naturstyrelsens røde markører/stolper
Toiletfaciliteter
Der vil ikke være nogle toiletfaciliteter på pladsen
Bad og omklædning
Der findes ikke mulighed for bad ved sporet. Omklædning foretages a la naturel.
Deltagelse og regler
Tilmelding sker via følgende link,
https://www.sportstiming.dk/event/5318
Der er mulighed for dagstilmelding på dagen for 200 kr.
Deltagelse sker på eget ansvar og i øvrigt jvnf. Dansk DH cups retningslinjer. Deltagelse med CE-mærket
fullfacehjelm er et minimumskrav og derudover anbefales rygskjold og knæbeskyttere på det kraftigste.
Læs regler for deltagelse på vores hjemmeside under www.danskdownhillcup.dedf.dk/regulations/
Program
Programmet for weekenden lyder således,
Lørdag:
Kl. 10:00 - Start på officiel træning
Kl. 13:00 - Indskrivning til seeding
Kl. 13:45 - Ryttermøde
Kl. 14:00 - Seeding løb
Kl. 15:00 - Annoncering af resultater
Kl. 16:00 - Slut på officiel træning
Søndag:
Kl. 09:00 - Start på officiel træning
Kl. 10:00 - Indskrivning til ræs
Kl. 10:45 - Spor 2 lukker (træning på spor 1)
Kl. 11:00 - Inskrivning lukker
Kl. 11:45 - Ryttermøde
Kl. 12:00 - Ræs på sport 1
(tider herefter kan variere)
Kl. 13:00 - Træning på spor 2 (spor 1 lukker)

Kl. 14:00 - Ræs på spor 2
Kl. 16.00 - Podie, medaljeoverrækkelse og lodtrækning
Kl. 16.30 - Tak for weekenden og kom godt hjem
Forplejning
Der vil ikke være forplejning.
Overnatning
Det er ikke tilladt at campere i skoven. For camping mulighed henvises der til Hyldegårdens camping,
Hyldegårdsvej 4, Stenløse (tlf. 52404813)
Evt. kan der camperes i sporansvarliges have i Haslev, kontakt: 60223451
Oversigtskort
Klik link eller Se bilag herunder
Adresser og kontaktoplysninger
Sporet: Vildtfogedvej 2, 2840 Holte
Løbsleder: Christian Husted TEL 60 22 34 51
DH Cup: Ole Bjørn Pedersen 28 43 90 99
Lodsejer: Naturstyrelsen

01234ÿ06ÿ789ÿ


ÿÿ
!ÿ"#$%&
ÿÿ
'! !()*
!
!

