
Info DM Hold 2018. 
 

Registrering åbner kl. 7.00 og lukker for DM Hold 10.20. 

Bike check-in åbner kl. 7.00 og lukker 10.30. 

Racebriefing klokken 10.30 for alle klasser. 

Første start er kl. 10.45 – herfra løbende i følgende rækkefølge 
 
Motion 
Aspirant 
Age Group 
Elite 

Præmieoverrækkelsen forventes at blive klokken omkring klokken 14.00 – afhængig af antallet af 
startende hold. 

Medaljesæt Aspiranter og elite, hvor ældste deltager bestemmer holdets aldersklasse. 
 
Aspiranter  
Børn 12 – 13 
Ungdom (12) 14 – 15 
Ungdom (12) 16 – 17 
 
Elite  
Elite (16-99 år) – 2 sæt: mænd + kvinde 
Ungdom (14-17 år) - 2 sæt: mænd + kvinde 
Junior (16-19 år) - 2 sæt: mænd + kvinde 

Ungdom 14 - 15 atleter skal søge DTriF om at måtte køre elite. 
Ungdom 16 - 17 atleter kan frit vælge mellem aspirant og elite 

Medaljesæt Age Group hvor yngste deltager på holdet bestemmer holders aldersklasse. 

Age Group (18-99 år) -2 sæt: mænd + kvinde 
Veteran 40 (40-99 år) -2 sæt: mænd + kvinde 
Veteran 50 (50-99 år) -2 sæt: mænd + kvinde 
Veteran 60 (60-99 år) - 2 sæt: mænd + kvinde 
Veteran 70 (70-99 år) - 2 sæt: mænd + kvinde 
Veteran 80 (80-99år) - 2 sæt: mænd + kvinde 
Age group Mixhold (18 -99 år) 
Veteran Mixhold (40 - 99år) 
 
 
Regelsæt er Dansk Triatlon Forbunds konkurrenceregler, herunder pkt. 8.5 HER 
 
Bemærk især at følgende kun gælder for aspirantklassen; 
 
Det er muligt for at tilmelde sig med hold, som er sammensat af deltagere fra forskellige 

https://www.triatlon.dk/staevner-2/


klubber. Har den enkelte klub ikke nok Børn 12 - 13 eller Ungdom 14 - 15 medlemmer til at 
lave et helt hold, kan de gå sammen med naboklubber og på den måde samle et helt hold 
med den ønskede alderssammensætning. 

 

 

DM Hold Svømmerute 2018 Age Group og Elite 
 
Motionister og Aspiranter svømmer på KMD 4-18-4 ruten. Denne følger samme form, som rute 
herunder – dog vendes der omkring bøjer opsat cirka midtvejs på ruten. 
 

 

0.75 km (one-way tur) 
Total opstigning: 3 m, Total nedstigning: 0 m 
Højde område 3 m (Højde fra: 0 m til 3 m) 
© ywcsports | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: dxikilqbzpbuppfc 



DM Hold Cykelrute 2018 

 
6.7 km (rundtur) 
Total opstigning: 75 m, Total nedstigning: 75 m 
Højde område 42 m (Højde fra: 4 m til 46 m) 
© ywcsports | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: jfamigwilyvnyqnv 
 

 
 
 
 
 
 
 



DM Hold Løberute 2018 (1 eller 2 omgange a 2,5km) 

 
5.0 km (rundtur) 
Total opstigning: 62 m, Total nedstigning: 60 m 
Højde område 31 m (Højde fra: 1 m til 32 m) 
© ywcsports | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: mppggiktskuvrjrc 

 

Kort over stævnepladsen  - Se medsendte PDF 

 

 


