
- søndag den 29 . marts

IndskrIvnIng
Arnehavehus Skovvejen 85 4200 Slagelse

Samme sted som der er start/mål

P-Plads 
Parcelgårdsvej 1 

4200 Slagelse

P.vagter vil anvise sted.

Følg skiltning til indskrivning (ca.1,5 km.)

dIsTanCEr & sTarTgEBYrEr
Tilmelding lukker d 24/3 kl 23:59:59

76 km: 295 kr. + gebyr ved tilmelding inden d. 23/3   [ 370 kr. på dagen ]

57 km: 245 kr. + gebyr ved tilmelding inden d. 23/3   [ 320 kr. på dagen ]

38 km: 200 kr. + gebyr ved tilmelding inden d. 23/3   [ 270 kr. på dagen ]

19 km: 150 kr. + gebyr ved tilmelding inden d. 23/3   [ 220 kr. på dagen ]

19 km (U17): 120 kr.+ gebyr ved tilmelding inden d. 23/3   [ 150 kr. på dagen ]

(Grundet at der køres i privatejet skov betales et fast beløb pr. deltager til skovejeren) 

Tidtagning foretages i samarbejde med DCU Tidstagning.

Chipleje er inkl. i prisen – engangschip benyttes til løbet! 

TIlMEldIng Og InFO
www.klassikeren.slagelsemtb.dk 

Maks. 700 deltagere. (der kræves IKKE licens) 

klasssEr
76 km  Herrer til & med 39 år  .........................................Start kl. 10.00  

76 km  Herrer fra 40 år  ....................................................Start kl. 10.00 

57 km  Damer  ....................................................................Start kl. 10.05 

57 km  Herrer  ....................................................................Start kl. 10.05  

38 km  Herrer .....................................................................Start kl. 10.10

38 km Damer .....................................................................Start kl. 10.20  

19 km  M/K  .........................................................................Start kl. 10.20 

19 km  M/K U17  .................................................................Start kl. 10.25   

Præsenterer “KLASSIKEREN”

FITnEss dk MTB løB 2015

sIkkErHEd
Cykelhjelm påbudt. Løbet er på eget ansvar. Der krydses offentlig vej og 

officials anvisninger skal følges.

nYHEd 2015
Nyt parkeringsområde på Parcelgårdsvej 1, 4200  Slagelse.

ruTEn
Der skal køres henholdsvis 4, 3, 2 og 1 omgang(e). Hver omgang er ca. 19 km. 

Der er igen et 4 km startloop på brede veje (kun på 1. omgang). Der krydses 

flere kampvognsspor og ca. halvdelen af ruten køres på singletrack.

Kort før mål passeres Rævehøj og Etterbjerg - to bakker som traditionelt 

trækker de sidste kræfter ud af benene.

FOrPlEJnIng Og OMklÆdnIng 
• Der er depot ude på ruten ca. midtvejs på ruten samt lige efter målpas-

sage med med mulighed for væske og frugt. 

• Efter løbet venter det velkendte kagebord og varm suppe.

PrÆMIEr
1. præmie i sportsklasserne (Herre 76 km/Dame 57 km)  2.000 kr. 

2. præmie i sportsklasserne  (Herre 76 km/Dame 57 km)  1.000 kr.   

3. præmie i sportsklasserne  (Herre 76 km/Dame 57 km)  500 kr. 

I øvrige klasser er der fine præmier til de første 3 pladser.

Lodtrækningspræmier i alle klasser.

YdErlIgErE  InFOrMaTIOn  
Læs alt om løbet på www.klassikeren.slagelsemtb.dk 

Slutinstruktion udsendes ca. 1 uge før løbet.

  
                    Følg os på www.facebook.com/groups/klassikeren.fitnessdk


