
2.påskedag den 6. april 2015

Velkommen til en af de smukkeste og mest afvekslende ruter i vel nok Danmarks bedste løbeterræn Tisvilde 
Hegn. Du løber en rundstrækning uden gentagelser i et fantastisk smukt, men krævende terræn. DU LØBER PÅ 
EGET ANSVAR, men får til gengæld en naturoplevelse af de sjældne.

Du kan vælge 2 distancer: 21,1 km eller 10,0 km.



STARTTID: Starten går 2. påskedag: mandag den 6. april 2015
21,1 km starter kl. 11.00 og 10,0 km starter kl. 11.30.

PARKERING & STARTSTED: 
Parkeringen er på den store P-plads ved stranden i Tisvildeleje, hvorfra der kun er
300-400m til stævneplads og start.

RUTERNE: 21,1 km ruten er den samme crosslignende tur gennem sandbanker, skovhøje, slugter, brandbælter 
klitter og strand som de foregående 13 år. 
Løbet går gennem Tisvilde Hegns smukkeste og mest seværdige områder, bl.a. Frederikshøj, Harehøj, Bangshøj,
Troldeskoven, Råbjerg, Frøbakken m.m. 
10,0 km ruten følger den lange rute de første 6,3 km, hvorefter den går ad små og store stier tilbage mod mål
ved stranden.

Forplejning: Der er 3 væskeposter, og der er vand og saft samt frugt i mål. Mulighed for at købe kaffe, kage, 
sandwich, øl/vand efter løbet på stævnepladsen. Kiosken på strandparkeringen har også åben. Her kan du købe 
is, pølser, slik m.m.

KLASSER: Der er 5 D og H klasser fordelt på de 2 distancer: 21,1 km og 10,0 km.
Op til 19år, 20-34 år, 35-49 år, 50-59 år og 60 år og derover.

Med hensyn til placering i klasser, så rykker man op i næste klasse det år man fylder, dvs. f.eks. at en person, 
der fylder 35, den 15. januar 2015 og en person der fylder 35 den 15. december 2015 løber begge i klassen 35-
49 år

Vi anbefaler kun kort distance for de unge og ældre deltagere.

MULIGHED FOR ÆNDRING AF INDTASTEDE DATA:
Når man har tilmeldt sig har man selv mulighed for at ændre: navn, klub, klasse og længde. Man skal logge sig på
med sin e-mail adresse og password. Det er muligt selv at ændre data indtil 23. marts 2015, herefter bliver 
systemet låst.
Ændring af løbsdistancen i nedadgående retning kan ske uden gebyr og uden refusion af prisforskel. Hvis man 
selv ændrer fra kort distance til lang distance inden den 7. april 2014 skal man ved afhentning af startnummer 
og brik, betale kr. 60,00 kontant.  
Alle ændringer af data efter 23. Marts 2015, kan kun ske ved henvendelse til personalet i teltet med 
udlevering af startnumre og brikker, mod betaling af kr. 50 kr., dog hvis man ændrer til længere distance, 
kommer et yderligere tillæg på kr. 60,00.

TIDTAGNING:
Der benyttes Ipico Chip til tidtagning. Din tid starter, når du passerer startmåtten. Egen chip kan IKKE 
benyttes.
Vær omhyggelig med at anbringe chippen rigtigt, dvs. på skoen og så vandret som muligt.

Chip's skal afleveres efter brug. Chip-leje er inkluderet i prisen. Løbere, der ikke afleverer deres lejechip vil 
blive afkrævet erstatning.

RESULTATER: Der bliver løbende sat resultater op på resultattavlen på stævnepladsen, og efterfølgende 
kommer de på www.nordtrim.dk og www.tisvildehegnok.dk
www.helvedeinord.dk  

PRÆMIER: Der er flotte sponsorpræmier fra LØBEREN til alle klassevindere. Desuden er der præmier til nr. 2
og 3 i alle aldersgrupper og mange lodtrækningspræmier.



DIPLOM:
Efter løbet kan alle deltagere downloade og selv printe diplom med tid og placering, dette gøres ved at trykke 
på ikonet ud for ens navn på resultatsiden.

OBS!                        TRAIL CLINIQUE                    OBS!

FÅ EN FORSMAG PÅ HIN-RUTEN DEN 8. MARTS 2015

Bliv klar til Helvede i Nord den 6/4. Vi byder på test af noget af ruten og de mere krævende passager, træning af op- og 
nedløbsteknik, kontinuerligt løb i ujævnt terræn, samt øvelser der gør dig stærkere og bedre teknisk. Der vil derudover 
være mulighed for at teste terrænsko fra Salomon.  

Med på turen er garvede og meget erfarne trailløbere fra LØBEREN der alle har løbet trailløb i længere tid, og kender rigtig 
meget til "faget"!

Vi løber så alle kan være med og få en god oplevelse    "It's about smiles, not miles!" :)

Efter løbet er Nordtrim og Tisvilde Hegn OK værter ved en sandwich og en vand, og der vil blive lejlighed til at se, høre og købe 
nyheder fra LØBEREN, Suunto og Salomon.

Clinique mødested: Tisvilde Hegn OK's klubhus, Godhavnsvej 3, Tisvilde, kl. 09.30 
OBS max. deltagere til clinique 75

STARTAFGIFT:
21,1 km (21- år)  kr. 180,- (unge -20 år) kr. 120,- 

10,0 km (21- år)  kr. 120,- (unge -20 år) kr.  80,- 

CLINIQUE den 8. marts Kr. 100,-

OBS! Intet online tilmeldingsgebyr!

TILMELDING: Der åbnes for tilmeldingen den 1. januar 2015
Hurtig tilmelding anbefales, vi har kun plads til 1500 løbere.

Hvis ikke loftet på 1500 tilmeldte er nået, bliver der eftertilmelding frem til 1 time før start med ekstra 50,- 
kr. i afgift.
Startnumre og chip tilsendes ikke, men skal hentes på stævnepladsen.

KOM VENLIGST I GOD TID!
OPLYSNINGER: På e-mail: hin@nordtrim.dk eller tlf: 26360066

POSTADRESSE: Helvede i Nord, Tågerupvej 15, Ramløse, 3200 Helsinge

Sportslig hilsen fra NORDTRIM & TISVILDE HEGN OK




