
Distancer: 5, 10 og 15 km 
(DAF-opmålte ruter)

langgarverne.dk
julestjerneløbet.dk
facebook.com/julestjernelobet Hillerød løbe- og triatlonklub

Lodtrækningspræmier
Lodtrækningspræmier fra vores sponsorer udtrækkes blandt 
startende deltagere. Præmier kan afhentes efter løbet ved start og mål.
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Langgarvernes

Julestjerneløb 
Søndag den 4. december 2016  i 
Store Dyrehave ved Hillerød



Langgarverne byder velkommen til det 36. julestjerneløb i St. Dyrehave ved Hillerød. 
Ruterne er DAF-opmålte og går gennem den smukke skov ad let kuperede grusveje. 
Den perfekte indledning på julemåneden! 

Praktiske oplysninger
Udlevering af startnummer
Udlevering finder sted på dagen fra kl. 09:00 i kantinen på Frederiksborg Byskole, 
Carlsbergvej, Hillerød. Gratis parkering på P-pladsen overfor Byskolen. 
Startnummeret kan også afhentes i ”Løberiet”, Frederiksværksgade 7A, Hillerød, 
i tidsrummet fredag 2. december. 14–18 og lørdag 3. december. 10–14.

Starttider

Kl. 10:30     2,1 km. Børneløb
Kl. 11:00       
Kl. 11:10       
Kl. 11:20         

15 km. 
10 km. 
5 km.

Afvikling
Starten går fra den store P-plads på Overdrevsvejen (se kortet).

Tidtagning
Individuel tidtagning med elektronisk chip.

Præmier
Der vil være lodtrækning på startnumre, og vinderne offentliggøres ved start og mål. 
Til alle deltagende børn under 13 år udleveres godteposer.

Bad og omklædning
Muligt på Frederiksborg Byskole. Herfra er der ca. 3 km til startstedet (se kortet) ad 
afmærket rute. Distancen fra Byskolen til startområdet er velegnet til opvarmning. 
Der vil også i år være opstillet toiletter i startområdet.

Fortæring
Der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe og kage samt æbleskiver og gløgg på 
Byskolen efter løbet. Der er varm suppe ved mål.

Tilmelding
On-line tilmelding skal ske senest den 24. november 2016 på www.events4u.dk

Startgebyr
15 km.     140 kr. 
10 km.     120 kr. 
5 km.       70 kr. 

Børneløb   20 kr.

Efteranmeldelse
Efteranmeldelse på løbsdagen er mulig frem til kl. 10. 
50 kr. ekstra pr. deltager.

Holdtilmelding
Holdtilmelding sker ligeledes via www.events4u.dk
Se fremgangsmåde for tilmelding på www.julestjerneløbet.dk

Byskolen

Start
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Parkering
Du kan parkere i start- og målområdet og 
ved Hillerød Station på Carlsbergvej samt 
på Regionsgården og hos ATP.
Det er ikke tilladt at parkere på Spars 
kundeparkering, da der er søndagsåbent.

Varm suppe ved mål.




