
 
Traditionen tro byder Langgarverne hele familien velkommen til Julestjerneløb den første søndag i december. Vi 
løber på DAF-opmålte ruter (børnerute undtaget) ad vejene i Store Dyrehave ved Hillerød, som Kong Christian d. 5. 
udformede som en stjerne til parforcejagt. Christian den 5. indførte denne jagttype fra Frankrig i Store Dyrehave og i 
Gribskov. Store dyrehave er under UNESCO World Heritage’s beskyttelse. 
  

Distance: Pris: Starttid: 

2,1 km børneløb   45 dkk + 15 kr. i adm. gebyr 10:00 

   5 km 125 dkk + 15 kr. i adm. gebyr 11:15 

 10 km 160 dkk + 15 kr. i adm. gebyr 11:05 

 15 km 195 dkk + 15 kr. i adm. gebyr 10:55 

Halvmarathon 230 dkk + 15 kr. i adm. gebyr 10:45 

             Gang 125 dkk + 15 kr. i adm. gebyr 11:00 

    

Tilmelding online: www.langgarverne.dk eller direkte på dette link: https://www.sportstiming.dk/event/10278   

Priser gælder til og med 30. november kl. 23.59 – derefter stiger prisen med 25 kr.  

Afhentning af startnummer samt eftertilmelding: Kan ske torsdag den 1. december kl. 17 - 19 i Langgarvernes 
Klubhus, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød eller fra kl. 8.30 
på løbsdagen på pladsen. 

Det er muligt selv at eftertilmelde online frem til den 4. 
december kl. 09.45.   
 
 LØBSINFORMATION 
 

Parkeringspladser ved Regionsgården og ATP 
 

Start og mål ved p-pladsen på Overdrevsvejen. 
 

Individuel tidtagning med elektronisk chip. Der er 
medalje til alle løbere.  
 

Bogstaverne til den valgte rute står på startnummeret. 
Løb gerne i venstre side af vejen og distancerne i 
alfabetisk rækkefølge. Det letter løbet for alle.  

Alle løbere får en softcup, som kan medbringes på turen til indtagelse af væske ved væskedepot. Deltagerne i 
børneløbet får deres softcup i mål.   

Bemærk: der er ikke engangskrus ved forplejning på ruten. Køb af ekstra softcup 50,- kr. 
 
Omklædning: Omklædningstelt på pladsen ved start- og målområdet.  
 

Forplejning:  
Ved Stjernen og på halvmarathonbenet.  
Til løberne serveres der varm suppe og frugt ved mål. Der er mulighed for at købe kaffe og te samt boller og 
æbleskiver. Der er opvarmet telt på pladsen.    

  

LANGGARVERNES JULESTJERNELØB 
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Søndag den 4. december 2022 


