
Informationer om Kronborgstafetten torsdag den 2. juni 

Tiden nærmer sig og der er brug for en del hjælpere på dagen. Der er foreløbig 451 hold tilmeldt (pr. 17/5) 

Der er plads til 750 hold. 

Vi mødes kl. 13.30 i Klubgården hvor vi pakker en bil med tynde spyd, tæpper, snitzling, målportal, borde til 

tidsregisteringsmåtterne. 

Kl. 14.00 skal vi være ved Kulturværftet. 

Der skal laves afspærringer på området med de jerngitre, som står dernede. I forvejen er der stillet 2 broer 

op, og der er tegnet på brostenene, hvor linjerne skal være. Der skal sættes skilte op ved skifteboksene og 

på broerne. Målportalen skal sættes op. Ledninger til strøm mm. dækkes med tæpper 

Kort over stævnepladsen er ved at blive lavet. 

Dernæst skal de to ruter mærkes op 

 

Nordhavnsruten er langt den mest komplicerede. På kortet ses hvor der skal sættes pile og snitzling op og 

senere være vejvisere. 



Nogle af vejviserne får desuden til opgave at slippe biler ud og ind af områderne – en opgave, der kræver 

gode kommunikationsevner. 

På Kronborgruten er behovet for vejvisere ikke nær så stort. Her kan der også være biler, der skal ud fra 

slottet, så vejviseren ved broen har 2 opgaver. 

 

Kl. 17 mødes alle vejvisere ved broen, der fører løbere væk fra skiftezonen og vi går ruterne igennem ( i 2 

hold). 

Under selve løbet skal der bruges hjælpere ved skiftezonen. Ved de to broer skal der være personer, der 

sørger for at informere og hindre løbere i at gå mod ensretningen. Der skal være hjælpere, der med 5 

minutters mellemrum ved hjælp af et tov skifter mellem Kronborgruten og Nordhavnsruten. De to ruter 

skulle være lige lange – men vind og sving, kan selvfølgelig gøre at de føles meget forskellige. 

Der er bestilt mad til hjælperne. 

Vi spiser først efter at der er ryddet op, men der vil være mulighed for at få lidt sandwich/drikkevarer i 

løbet af eftermiddagen. 

 


