
Støtteforeningen for Dansk Ungdomsatletik og klubberne i Øst 

indbyder til: 

 

VINTERTURNERINGEN UNGDOM ØST 
(2019 –)2020 

 

1. runde: Søndag 12. januar i Hvidovre, Hvidovre A&M 

 
2. runde: Søndag 23. februar i Korsør, Korsør A&M 

 
3. runde: Søndag 15. marts i Ballerup, Ballerup AM 

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter sidste løb 

 

  
Oplysninger hos løbskoordinator: 

Jesper Lützen - 52 40 00 68 - e-mail: jelut@live.dk 

eller: 

Christina Hedegård Bruhn - 61 71 98 78 - e-mail: chris.hede@yahoo.dk 

og på:  

Facebook-gruppen: Vinterturneringen Ungdom Øst 2019–2020 

 

 

Regler for Vinterturneringen (2019 –)2020:  

 
Vinterturneringen afvikles som 3 individuelle runder.  

Der løbes følgende distancer, med 3 starter, efter dette skema - opdateret 14.12.:  

 

• Piger og drenge 6/7 år (årg. 2013-2014) løber ca. 2 km kl. 13.00 
Der forudsættes, at de kan klare distancen indenfor tidsfristen på 20 min. Forældre kan ikke løbe med. Der 

vil dog være en ”tovholder” for dem. Vi forbeholder os ret til at tage dem ud undervejs, hvis den næste start 

forsinkes væsentligt.   

 

• Piger og drenge 8/9 år (årg. 2012-2011) løber ca. 2 km kl. 13.00  

 

• Piger og drenge 10/11 år (årg. 2009-2010) løber ca. 2 km kl. 13.00  

 

• Piger og drenge 12/13 år (årg. 2007-2008) løber ca. 3 km kl. 13.20  

 

• Piger og drenge 14/15 år (årg. 2005-2006) løber ca. 4 km kl. 13.40  

 

• Piger og drenge 16-19 år (årg. 2001-2004) løber ca. 4 km kl. 13.40 

 



✓ Det er den alder deltageren fylder i 2020, som er gældende for 

aldersgruppe-inddelingen.  

✓ En løber kan i samme turnering kun konkurrere for én klub og én klubs 

hold. Ved klubskifte mister man sine opsamlede individuelle point fra 

tidligere runder. Holdpoint opsamlet for tidligere runder mistes ikke.  

✓ I alle aldersgrupper løbes både individuelt og 3 personers hold.  

✓ De 3 første løbere i mål, danner klubbens hold 1 i holdkonkurrencen. De 3 

næste løbere i mål, danner klubbens hold 2 i holdkonkurrencen, og så 

fremdeles.  

✓ Ved pointlighed findes vinderen ved flest indbyrdes 1. pladser, herefter 2. 

pladser, 3. pladser osv. Kan placering ikke afgøres, gives samme 

placering og medalje.  

✓ I den individuelle konkurrence sammentælles point for de 2 bedste runder.  

✓ I holdkonkurrencen sammentælles point for alle 3 runder.  

✓ I tilfældet af force majeure (f.eks. storm) kan a) runden helt aflyses, eller b) 

runden gennemføres, hvis arrangøren vurderer sikkerheden er forsvarlig.  

✓ I tilfældet af force majeure afgør løbskoordinatoren antallet af tællende 

runder, både i den individuelle konkurrence og i holdkonkurrencen.  

✓ Der uddeles max. 5 medaljer pr. hold.  

✓ Det er hver enkelt klub, der selv afgør, hvem der er de 5 deltagere på 

holdet.  

 

Pointberegning  

✓ Individuel placering giver følgende point:  

Nr. 1 = 50p, nr. 2 = 47p, nr. 3 = 45p, nr. 4 = 43p, nr. 5= 41p, nr.6 = 40p, nr. 

7 = 39p, nr. 8 = 38p, osv.  

✓ Hold placering giver følgende point:  

Nr. 1 = 150p, nr. 2 = 141p, nr. 3 = 135 p, nr. 4 = 130p, nr. 5 = 126p, nr. 6 = 

123 p, nr. 7 = 121 p, nr. 8 = 120 p, nr. 9 = 119p, osv.  

 

 

Startgebyr 

  

Kr. 30 pr. deltager pr. løb. 

Faktura udsendes til klubberne efter afholdelse af sidste runde.  

Der faktureres minimum et løb (kr. 30) for alle tilmeldte deltagere.  

 

Præmier  

 

Efter sidste runde overrækkes medalje til nr. 1-2-3 i hver klasse i den individuelle 

konkurrence og medalje til hold nr. 1-2-3 i hver aldersklasse i holdkonkurrencen.  



Der overrækkes POKAL til klub nr. 1-2-3 i klubkonkurrencen, hvor klubbens point 

for de individuelle placeringer og holdplaceringer lægges sammen. 

 

 

Tilmelding, start- og resultatlister: 

 

 https://app.lap.io/event/2020-vinterturneringen-ungdom-oest 

 

VIGTIGT: Der udleveres nummer før starten af 1. runde. Nummeret har chip og 

skal genbruges ved næste løb. Løbere der ikke deltog i første løb, får deres 

nummer ved næste løb. 

 

For at få så mange til at løbe igennem hele vinteren, kan enkelte tilmeldinger 

også foretages ved startstedet senest 45 min. før start. Der opkræves kun alm. 

tilmeldingsgebyr og ikke noget ekstra gebyr.  

 

Arrangørklubberne af de tre runder: 

 

Hvidovre AM 

Tom Lange Dons - 22 25 89 18 - e-mail: tom.lange.dons.@gmail.com 

www.hvidovre-atletik.dk 

 

Korsør A&M  

Peer Bagge - 61 77 78 92 - e-mail: pbagge@sport.dk 

www.kam-atletik.dk  

 

Ballerup AK 

Jesper Lützen - 52 40 00 68 - e-mail: jelut@live.dk 

www.ballerup-ak.dk 

  

 

Arrangørklubberne lægger oplysninger op på deres hjemmeside og på Facebook 

gruppen senest 14 dage inden runden afholdes. Der vil være oplysninger om 

adresse, banen, parkering, omklædning, toiletforhold, osv. 

 

 

Facebook: Vinterturneringen Ungdom Øst 2019 

 

https://www.facebook.com/groups/1803051749984738/  

 

https://app.lap.io/event/2020-vinterturneringen-ungdom-oest
https://www.krak.dk/tom+engvang+lange+dons+hvidovre/151090165/person?page=1&query=tom%20engvang%20lange%20dons
mailto:tom.lange.dons.@gmail.com
http://www.hvidovre-atletik.dk/
mailto:pbagge@sport.dk
http://www.kam-atletik.dk/
mailto:jelut@live.dk
http://www.ballerup-ak.dk/
https://www.facebook.com/groups/1803051749984738/

