
Orienterare

Den 18 och 19 mars har du möjlighet att vara med om två spännande och krävande 
orienteringstävlingar i Nærum, 20 km norr om Köpenhamn. Vi hoppas du har lust att komma över 
till två, helt olika men lika spännande arrangemang. 

DM NATT 2017

Danmarksmästerskapet i
nattorientering går av stapeln den 18
mars i Jægersborgs Hegn. En skog
som inte använt så mycket då den
sparas till mästerskaper. Skogen har
både kuperade områden och flacka
partier med hög löphastighet i mars.
Kartan är helt ny i bästa kvalitet.
Arenan är Nærum Skola och inomhus.
Se mer på den speciella hemsidan: 
http://dmnat2017.azurewebsites.net/

Som svensk, kan du anmäla dig till
Mästerskapet eller öppna baner. Du
kan dock inte vinna medaljer.

NAG Indoor Orientering

Söndagen den 19 mars har vi inomhus
orientering på Nærum gymnasium. 
Denna femvånings byggnad med både
öppna ytor och små trånga passager 
sätter tekniken på prov. Tro mig – man
skall vara helt skarp på kartan, om att 
inte springa bort sig. http://sollerod-
ok.dk/arrangementer/nag-indoor-
sprint-2017/
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Övernattning

Vi erbjuder övernattning på hårt underlag i gymnastiksal på Nærum Gymnasium för 100 
dkk/person. Frukost är inkluderat i detta pris.

Andra möjligheter för övernattning är:

Lyngby Vandrarhem i 4-6 personers rum. http://lyngbyhostel.dk

Hotell Marina. http://www.firsthotels.dk/Vore-Hoteller/Hoteller-i-Danmark/vedbaek/First-Hotel-
Marina/ Erbjuder övernattning till deltagare med rabatterat pris.Enkelrum 650 dkk. Standard 
dubbel/twin säng för två personer 750 dkk. För trepersoners rum är priset 850 dkk. Priserna 
inkluderar frukost. Du skall nämna/skriva ”Natløb” när du beställer på marina@firsthotels.dk eller 
på telefon +45 45 89 17.

Hotell Rungstedgaard http://rungstedgaard.dk/da/home.html har också specialpris för deltagere. 
Ett enkelrum kostar 795 dkk per natt och ett dubbelrum 995 dkk. Inklusive frukost. Hänvis till 
”Søllerød Orienteringsklub” när du reserverer.

Anmälan:

Skicka en mail till Anne Kaae-Nielsen på annek@ltk.dk Upplys namn, klubb, tävling, klass och SI 
nummer och eventuell övernattning.

Pris:

DM natt:

Till och med D/H20: 120 dkk

D/H21 och äldre: 170 dkk

Öppna baner: 90 dkk

NAG Indoor Sprint:
80 dkk samtliga klasser

Du betalar dina banor och evt. övernattning på tävlingskontoret. Det kan betalas med danska 
kroner eller svenska kronor (dock enbart sedlar).

Du är mycket välkommen till att kontakta mig, om du har frågor eller önskningar.

Med venlig hilsen/Med vänlig hälsning

Anne Kaae-Nielsen
Søllerød OK
annek@ltk.dk
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