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Aarhus 1900 Atletik/Motion 

Aarhus Nordic Challenge 
 

Aarhus 1900 Atletik/Motion indbyder til nationalt seniorstævne og børnestævne samt internatio-
nalt stævne d. 23. maj på NRGi Park.  

Stævnet afvikles i forbindelse med NM og DM 10.000 meter 
 
 

Internationalt Grand Prix stævne: 
I øvelserne 110 m hæk (mænd), 400 m hæk (kvinder), 1500 m (mænd) og højdespring (mænd) afhol-
des en international konkurrence, hvor nogle af dansk atletiks bedste udøvere får optimal konkur-
rence af en række internationale topudøvere. 

Der vil være kontante gevinster til top-3.  

Tilmelding: Alle interesserede deltagere bedes kontakte Mikkel Larsen (miklar@miklar.dk) for mere 
info. 

 

Nationalt seniorstævne (14 år og ældre): 
Hele dagen vil byde på et hav af øvelser, hvor der er fri tilmelding. Da Aarhus 1900 senere på året er 
vært ved De Danske Mesterskaber, er dette en glimrende mulighed for at prøve at konkurrere på 
Aarhus Stadion. 

Vi forventer gode og fyldte felter i de fleste øvelser, så der skulle være rig mulighed for gode konkur-
rencer. 

Der vil være præmie til bedste kvinde og mand i hver øvelse. 

Øvelser: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, længde, kugle, højde 

Sidste tilmelding: Søndag før stævnet (17. maj) 

Startgebyr: 100 kr. 

Tidspunkt: klokken 11.00 – 18.00 

 

Børnestævne (8-13 år): 
Særligt for de yngste har vi også en række børneøvelser på programmet.  

Øvelser: 80 m, 600 m, længde og kuglestød. 

Sidste tilmelding: Søndag før stævnet (17. maj) 

Startgebyr: 25 kr. 

Tidspunkt: klokken 11.00 – 14.00 
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Aarhus 1900 Atletik/Motion 

 

Stævneinformation:  
Kan findes på Aarhus 1900's stævnehjemmeside: http://www.1900am.dk/aarhus-nordic-challenge 
 

Tidsskema: 
Vejledende tidsskema kan ses på 1900’s hjemmeside: http://1900am.dk/vejledende-tidsskema  
Endeligt tidsskema offentliggøres umiddelbart efter udløb af frist for eftertilmelding 
 

Tilmelding:  
Al tilmelding skal ske online på http://daf.sportstiming.dk/abc/ senest søndag den 17. maj 2015 klok-
ken 23.59 
 

Startlister og resultater:  
Startlister kan ses løbende på Arhus 1900’s tilmeldingsside: http://daf.sportstiming.dk/abc/  
Under stævnet vil der være online resultatformidling: http://daf.sportstiming.dk/abc/  
 

Stævneansvarlig:  
Mikkel Larsen  
28 22 64 75 
miklar@miklar.dk  
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