
Dr. Nielsens 6. vinterhyggemaraton 

Dato og tidspunkt: Søndag den 18. januar 2015 kl. 10.00 

Tidtagning med engangschip ved SportsTiming. 

Maks. tid: Løbere, som forventer at bruge mere end 5½ time, skal starte kl. 9.00 af hensyn til hjælpere, buffet etc. 

Deltagerantal: Maks. 499 løbere 

Start og mål:  DGI-huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle 

Morgenmad og udlevering af startnummer:  Fra kl. 8.00  

Ændringer til startnr./navn: Fra kl. 8.00. Medbring venligst seddel med nyt navn/startnr. etc. 

Værdiopbevaring i DGI-huset: Fra kl. 8.00 

Startgebyr: Indtil 1. december: 300 kr. Fra 2. december 2014 - 11. januar 2015: 350 kr. 

Prisen inkluderer: 

 Omklædning/bad med gratis adgang til svømmehal 

 Buffet med 1 øl eller 1 sodavand i DGI-husets restaurant efter løbet. 

 Diplom og medalje. 
  

Ekstra spisebillet (130 kr.) til medfølgende heppere kan købes samtidig med tilmeldingen på www.sportstiming.dk  

Tilmelding og betaling:  Online på www.sportstiming.dk. Onlinetilmelding åbner den 1. oktober 2014 kl. 10 og lukker 11. 

januar 2015 kl. 23.59. Ved onlinetilmelding pålægges et gebyr på 12,50 kr. Tilmelding lukkes dog ved opnået maks. 
deltagerantal på 499. 

Superdepoter: Ved 5 - 10 - 15 - 22 (Dr. Nielsen konsultation ved vendepunktet) - 28 - 33 - 38 - 42,2 km 

Minidepoter: Ved 13 - 18 - 25 - 31 - 40 km. 

Toiletter:  Ved: 13 - 15 - 22 - 28 - 31 km. 

Evt. afbud: Ved afbud inden 1. december 2014 kan du få pengene retur. 
Efter 1/12-2014 er der ikke krav på tilbagebetaling af startgebyr, og startnummer kan ikke overflyttes til efterfølgende år.  

Diplom: Kan du udskrive sådan: 

 Find dit resultat i resultatlisten 

 Klik på dit navn. 

 Klik på "Vis diplom". 

Foreign participants: Can pay at start. Please contact Niels Præstiin for registration (e-mail). 

Läufer aus Deutschland kann beim Start in Bar bezahlen. Extra Essen Gutscheine kann für DKK 130,- erworben werden. 
Bitte e-mail an Niels schicken.  

Oplysninger: Niels Præstiin, Vejle IF – Tlf. 2445 6485 efter kl. 16 – E-mail 
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Aldersgrænse: Minimum 18 år. 

Der løbes på eget ansvar. 
Ret til ændringer forbeholdes. 


