
SpringStarter d. 24. april 2005 på Esrum Sø –  

Ekstra Information 
Arrangør: 
Kajakklubben Esrum Sø, Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg, Tlf: 48 48 52 45 

Tilmelding: 
Tilmelding skal i h.t. DKF's marathon reglement indeholde følgende oplysninger: 
Klub, klasse, navn og fødselsår 
Tilmelding sendes til Kasper Østerbye, Rytterskolevej 11, 3230 Græsted, 
formand@kkes.dk 

Betaling: 
Betaling kan ske til kontonummer 5064 1005207. Ikke modtagne betalinger vil 
efterfølgende blive opkrævet hos roerens klub. 

Klasser: 
Nedenstående klasser oprettes, såfremt der er mindst 3 deltagende både tilmeldt ved 
tilmeldingsfristens udløb d. 16. april: 
Aldersklasser: U14 (Yngste), U16 (Ungdom), U18 (Junior), Senior, YO(B/L), 
O(B/L), GO(B/L), O60 
K1 (D/H), K2 (D/Mix/H), K1 tur (D/H), K2 tur (D/Mix/H), C1, C2, C2 tur 

Klasseskift m.v.: 
Det er tilladt at skifte klasse indtil løbsdagen kl. 12.30. Der oprettes ikke nye klasser 
efter tilmeldingsfristen. 

Sammenslåning af klasser: 
Såfremt det bliver nødvendigt at slå klasser sammen p.g.a. for få deltagere, vil dette 
ske "op ad" i følgende prioritet: 
1. Kap -> Kap, Tur -> Tur 
2. U14 -> U16 -> U18 -> Senior 
3. K2 Damer -> K2 Mix -> K2 Herrer 
4. O60 -> GO -> O -> YO -> Senior 
5. Tur -> Kap 

Banen: 
Banen fastlægges på løbsdagen afhængigt af vejret og vil blive meddelt ved opslag og 
den mundtlige instruktion kl. 12.30. Løbets længde vil blive på mellem 12 og 18 km. 
Der vil ikke være overbæringer. 
Der vil være samlet start kl. 13.00. I tilfælde af rigtigt mange deltagere, vil starten 
blive opdelt i to, så 2'erne starter kl. 13.00 og 1'erne kl. 13.10. 
I tilfælde af meget kraftig vind fra N - Ø kan start og mål blive flyttet over på den 
anden side af søen. I så fald vil starten blive udsat, så alle får tid til at komme til start. 

 

 



Bådnummer: 
Bådnumre udleveres fra kl. 12.00. Bådnumret skal stå op og fastgøres forsvarligt. Det 
er roerens ansvar at bådnummeret er synligt for banedommere, måldommere og 
tidtagere. Mistede bådnumre skal erstattes med kr. 75,- 

Veste-tvang: 
Da løbet afholdes før 1. maj skal alle bære godkendt redningsvest i h.t. DKF's 
sikkerhedsbestemmelser (ikke 'madkasser'). Manglende vest vil medføre 
diskvalifikation og indberetning til DKF. 

Hængning: 
Der må hænges på alle både der deltager i løbet. 

Organisation: 

Stævneleder: Kasper Østerbye 
Overdommer: Christian Schmidt, Københavns Kajak Kreds
Sikkerhedsrepræsentant: Jeppe Puck 
Instruktion: Kim Meldgaard 
Starter: Christian Schmidt, Københavns Kajak Kreds
Web: William S. Jacobsen 

I øvrigt: 
I øvrigt henvises til DKF's "Nationale fælles kaproningsbestemmelser for kortbane og 
marathon" og "Nationale kaproningsbestemmelser for marathon". 

Sidst opdateret d. af Kasper Østerbye  


