
  

Indbydelse til juniorkursus 8.-10. marts 2019 

-Turen går til Silkeborg 

 

Formål 2019 er året, hvor Danmark skal holde Junior VM og vi vil gerne give jer 

mulighed for at udvikle jer som løbere op til dette mesterskab. Denne 

udvikling er noget, som DOF’s Venner genre vil være med til at støtte op om 

og derfor er prisen sat til 0 kr. 

Denne tur vil, til forskel fra vores andre ture, have en mere seriøs tilgang til 

tingene. Vi kommer til at bo selv, men træne med Junioreliten. Med en hytte i 

Silkeborg er dette en oplagt chance for at træne mod JWOC 2019. Kravene 

her under er opsat for netop at sikre et vist niveau.  

 

Årgangene (2002 - 1999), Krav: 

• Du har deltaget i et DOF-ungdomskursus (U1, U2 eller juniorkursus) 

eller du har løbet et DM inde for det sidste år 

• Et ønske om at deltage i Junior VM i Danmark 2019 

 

Tid   Fredag d. 8. marts frem til søndag d. 10. marts. 

 

Sted  Silkeborg, hvor vi skal overnatte i Paradishytten. 

 

Samarbejde Kurset sker i samarbejde med Junioreliten og DOF’s Venner. 

 

Fokus Da turen bliver sammen med 

Junioreliten bliver der god mulighed 

for at lave noget konkurrencetræning. 

Terrænet er meget kuperet og til dels 

åben skov, hvilket gør at 

kurveforståelse og kortlæsning i fart 

er oplagt fokus. 

 

Program   Fredag: 

  Aftentræning: Introbane /Natløb 

  Madpakker og let aftensmad 

 

  Lørdag: 

Morgenmad 

  Formiddagstræning -   45 min konkurrenceløb 

Landsholdet kommer på besøg 

  Frokost - sammen i Paradishytten 

Eftermiddagstræning -  Kurveforståelse  
Evaluering af træninger 

Oplæg af Junioreliten 

Aftensmad og hygge med dem  
 

  Søndag: 

  Morgenmad 



Formiddagstræning -   O-intervaller 

  Frokost 

  Oprydning  
 

 

Pris 0 kr. Hvis man framelder sig efter sidste tilmeldingsdato, så kommer det til 

at koste 600 kr. – uanset årsag. 

 

Tilmelding  Skal ske senest søndag d. 17. februar.  

Sker via. O-service. 

Hvis man ikke kan tilmeldes gennem o-service, så kan det ske på mail: 

Stefan_frands@hotmail.com. Afbud skal også ske til den mail. 

 

Ledere   Alle dem I kender og elsker.  

 

Medbring Løbesko, løbetøj, sovepose, o-løbesko, lagen (Der er madrasser), håndklæde, 

kompas, tøj, regntøj, tandbørste, tandpasta, pandelampe, rød tusch, 

   toiletgrej, vandflaske og alt det I normalt har med. 

 

Transport  Transportplanen offentliggøres på Facebook under juniorgruppens gruppe. 

 

Kommunikation     Hvis der er spørgsmål til turen, kontakt da: Stefan_frands@hotmail.com 

og spørgsmål      ellers kan man altid som løber tjekke facebookgruppen ud, der ligger meget 

generel information og billeder fra tidligere ture: 

(https://www.facebook.com/groups/222550321122659/?fref=ts )  

 

Derudover vil det meste information om denne tur blive lagt på  

   Facebook under en begivenhed for marts kurset. 

 

 
 

 
 

Ses i det nye år! 
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