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DAF Øst Vinterturnering 
4. runde - Tårnby 

Lørdag den 11. april 2015 
 

Amager Atletik Club indbyder hermed til 4. og sidste runde af Vinterturnering Øst ungdom. 
Løbene foregår på samme rute i Travbaneparken, som blev anvendt ved løbene for nogle år siden, efter 
dette tidsskema: 
 

13.00 drenge og piger indtil 9 år (årgang – 2006) 2 km (stor runde) 
13.00 drenge og piger 10/11 år (årgang 04/05) 2 km (stor runde) 
13.20 drenge og piger 12/13 år (årgang 02/03) 3 km (lille + stor runde) 
13.40 drenge og piger 14/15 år (årgang 00/01) 4 km (2 store runder) 
13.40 drenge og piger 16/17 år (årgang 98/99) 4 km (2 store runder) 
13.40 drenge og piger 18/19 år (årgang 96/97) 4 km (2 store runder) 

 

 Parkering, bad og omklædning på/ved Tårnby stadion, Gemmas Alle. 

 Der er ca. 500 m til startstedet – der vil være vejvisning. 

 Ruterne består af en rundstrækning på 1 km og 2 km. Se ruten HER. 

 Underlaget er ca. 75 % græs og 25 % grusstier. For hver km. er der en stigning – ellers helt flad.  

 Rutekort kan ses på klubbens hjemmeside www.amageratletik.dk  

 16/17 år og 18/19 år skal løbe med en markering på venstre skulder så alle kan se at man tilhører 
de ældre grupper. 

 Der vil være salg af kaffe/the/kakao/kage i start/målområdet og ved afslutningen på 
Løjtegårdsskolen. 

 Ekstra tilmeldinger til Vinterturneringen skal ske til steen@mars-net.dk  

 Enkelte eftertilmeldinger kan ske på dagen ved start/målområdet senest kl. 12.30 

 Oplysninger om dagens arrangement til Michael Christensen amageratletik@email.dk  

 Alle skal løbe med startnumre som er udleveret til alle klubber. Skal sidde på brystet. 

 Alle skal benytte det samme startnummer i alle runder. Skulle man have mistet sit startnummer, så 
henvend dig i teltet ved startområdet, så udleveres et nyt. 

 Startlister, klublister og resultatlister kan findes på dette link: www.mars-net.dk  

 Da det jo er sidste runde af turneringen vil der efter løbene blive foretaget præmieoverrækkelser 
festsalen på Løjtegårdsskolen – Løjtegårdsvej 36 ligger ret tæt op af løbsruterne i Travbaneparken. 
Indgang af sidevejen til skolen på Herkules Alle. Festsalen ligger på venstre hånd. 

 Der vil være medaljer til nr. 1-2-3 i alle klasser både individuelt og for hold (max 5 løbere), samt en 
flot pokal til nummer 1-2-3 i den samlede klubkonkurrence. 

 For hold og individuel tæller 3 runder. For at få medalje skal man have deltaget i mindst 3 runder 
(individuelt/hold) 

 Vi vil starte alle overrækkelserne så hurtigt som muligt, men resultaterne skal først udregnes. Vi 
håber at kunne begynde ca. kl. 14.30. 

 
Vi glæder os til at se en rigtig masse friske og glade børn og unge på Amager. 

 
Sportslig hilsen 

Amager Atletik Club 
Michael Christensen 
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