
INSTRUKTION

Velkommen til denne 12. udgave af ”Helvede i Nord”

OBS! Der er nu lukket for ændringer i systemet.
Hvis du vil ændre distance, kan det kun ske ved henvendelse ved

nummerudleveringen på dagen mod et gebyr på kr. 50,-

Parkering er nu på den store P-pland ved Tisvildeleje strand. Men pladsen er 
trang, så vi opfordrer jer til at komme i god tid og fylde bilerne op. Der er fare
for, at de sidst fremmødte kommer til at holde bag Tisvildeleje station og gå op 
til 1500 m! 

Starttid og sted: Starten går kl. 11.00 for 21,1 km og 11.30 for 10 km.
Der er 200m til start fra stævnepladsen.
Startnumre og chips kan hentes fra kl. 09.00. Find dit startnummer på startlisten, og 
tag dit nummer i den rigtige kasse. 
Omklædning i telte på stævnepladsen, der er ingen bademuligheder!
OBS! Der er ikke mulighed for tilmelding på dagen!
Toiletter findes 100m fra stævnepladsen.

Gratis børnebaner
Medens mor eller far er ude at løbe, tilbyder vi:
1: En kort cross-lignende rute på ca. 1,5 km for børn. Ruten er afmærket og går på 
små stier og i terræn, så den er rigtig spændende for alle børn fra 4-5 år og op. 
2: En lille ”sprintbane” med elektronisk tidtagning, så de deltagende børn får 
udskrevet en resultat strimmel med deres tider.

HIN Ruten: Et cross-lignende EXTREM / ULTRA løb gennem sandbakker, skovhøje, 
slugter, brandbælter, klitter og strand. En rute så hård og krævende at selv 
moutainbikers må give op. Det kuperede terræn og det til tider løse underlag gør 
løbet til en virkelig fysisk udfordring, men samtidig til en æstetisk nydelse for øjet. 
Løbet går gennem Tisvilde Hegns smukkeste og mest seværdige områder, bl.a. 
Troldeskoven, Harehøj, Bangshøj, Frederikshøj m.m. Det anbefales IKKE at medtage 
klapvogn el. lign.



Alle skal være i mål kl.14.00!

Forplejning: Der er 3 væskedepoter med tynd saft og vand. Ved mål frugt fra 
SUPERBEST i Helsinge. Der er mulighed for at købe diverse forplejning efter 
løbet.
Præmier: Der er flotte sponsor-præmier fra ”Løberen” og Salomon til alle 
klassevindere, og mange lodtrækningspræmier.
Præmieuddeling ca. kl. 13.15
Diplomer: Du kan selv udprinte dit diplom med din løbstid via hjemmesiden!
En stor TAK til vore sponsorer uden hvis hjælp dette løb aldrig kom op at stå.

Sportslig hilsen fra "Helvede i Nord" - NordTrim og Tisvilde Hegn OK 


