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Invitation til 

Danmarksmesterskabet 

 

 

Program 

Fredag 23. september 2022 (FRI TRÆNING – PÅ EGET ANSVAR) 
1700 – 1900 Fri træning 

- Op til og med 12 år: Bås 1 - 5 
- 13 år og op: Bås 6 – 9 
- Cruiser: Bås 10  
Begrænset officials og ingen samaritter ved træningen 

1900 Banen er lukket for brug 

 

Lørdag 24. september 2022  
0930 – 1000 Transponder udlejning 

1000 – 1010 Officials møde 
1010 – 1020 Holdledermøde 

1030 – 1115 Indmarch og åbning af DM Challenge. Bl.a. tale ved 
Mogens Hallager, formand for Kultur- og 
Idrætsudvalg, Roskilde kommune 

1130 Deadline for afbud til beregnere 

1130 – 1200 Opvarmning og registrering BLOK 1 

1200 – 1230 Opvarmning og registrering BLOK 2 
1230 – 1300 Pause officials 



 
 

1300 Løbsstart alle klasser 

 Kvartfinaler, semifinaler og finaler Kvartfinaler, 
semifinaler og finaler 

 Præmieoverrækkelse  
 

Parc Ferme – opvarmning lørdag 

 Blok I Blok II 

Bås 1 – 5 Piger & Expert 6-8 år  

Bås 6 – 10 Piger & Expert 9-12 år  
Bås 1 – 6  Piger 13+ og Expert 13-16 

år 
Bås 7 – 8  Alle cruiserklasser 

Bås 9 – 10  Expert 17+ 

 

Tilmelding 

Tilmelding til løb skal ske via Sportstiming - BMX DM Challenge 2022  

-  Tilmeldingsgebyr 180 kr. (+ evt. gebyr) 

- Tilmeldingsfrist mandag 19. september 2022, kl. 2359 

- Rytterlister offentliggøres for rettelser sker senest torsdag kl. 1900 

- Frist for rettelser af tilmeldte ryttere fra holdledere til beregner er fredag kl. 1200 

- Udover afbud, er der ingen rettelser på løbsdagen 

- Eftertilmelding er ikke muligt 

- Løbet afholdes iht. Tecnical guide (er placeret under begivenhed ved tilmelding i 

Sportstiming) 

Camping 

Der tilbydes Camping til dem som har tilmeldt. Der tilbydes kun Camping i begrænset 

omfang grundet manglende tilslutning.  

Enhederne: Hver enhed vil have en størrelse på 

6 x 10 meter. Enkelte vil være 8 x 12 meter. 

Vognen skal placeres i afmærket område jf. 

oversigtskort. Pladserne vil være imellem 

trænerne, hvor vognen skal rykkes så langt som 

https://www.sportstiming.dk/event/11248


 
 

muligt tilbage fra alléen, så evt. ambulance kan passere problemfrit.  

Der skal minimum være 3 meter imellem campingvogne henset til brandsikkerhed 

(skal rykkes hvis der konstateres mindre afstand).  

Strøm: Der vil være strøm til rådighed, hvor det i spidsbelastningsperioder kan være 

udfordret.  

Parkering i forbindelse med camping: Parkering af biler skal ske på afmærket 

parkeringsområder oversigtskort. Dem som er ankommet med campingvogn, skal 

også parkere jf. oversigtskort – der må ikke ske parkering ved campingvognen. 

Affald: Der er mulighed for at komme af med affald (skralde container) i umiddelbar 

nærhed til campingområdet. Medbring gennemsigtige skraldesække.  

Forplejning 

Der vil være mulighed for at købe mad og drikke i vores kiosk på løbsdagene. Bl.a. vil 

der være mulighed for at købe biksemad og pølse med brød. Der vil muligvis også 

være mulighed for en kold fadøl.  

Praktisk forhold 

Adresse/bane: Darupvej 50A, 4000 Roskilde 

Parkering: Det er strengt forbudt at parkere på stierne ned til banen, da disse er 

adgangsveje for ambulance m.m. Parkering skal ske på parkeringsplads jf. 

oversigtskort 

Toilet/bad: Det er muligt at benytte toiletter og bademuligheder i Servicebygningen 

jf. oversigtskort 

Forhandlere: Der vil være flere forhandlere til stede med gode tilbud. 

Samaritter: Der vil være samaritter ved banen under løb – se placering på 

oversigtskort. 

Tilkaldelse af evt. ambulance under løb sker altid kun i et samarbejde imellem 

samaritterne og løbslederen. 

Ved evt. tilskadekomst udenfor løb er nærmeste skadestue/-klinik enten Roskilde 

Sygehus (Sygehusvej 10, 4000 Roskilde) eller Køge Hospital (Lykkebækvej 1, 4600 

Køge). Der skal inden ankomst ringes til akuttelefonen på 7015 0708. Ved akut og 

alvorlig situation ringes der 112 

  



 
 

Oversigtskort 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Roskilde BMX 


