
Invitation: 

MØLLEÅENS  

BLÅ BÅND 2021 

 

Lørdag den 25. september har Lyngby Kanoklub fornøjelsen af, at for 54. gang at invitere til årets 

kano- og kajakløb. Der vil være starter fra Furesø (Furesøbad) og Frederiksdal. 

Lyngby Kanoklub vil igen i år holde præmieoverrækkelsen for starter fra Frederiksdal (U10, U12 og U14) hurtigst 

muligt, de andre præmieoverrækkelser vil vi bestræbe os på at have i gang senest 45 min. efter, at sidste roer har 

passeret mållinjen. I ventetiden vil der være mulighed for at købe øl, vand. Kaffe, the og let grillmad.  

Der udskrives følgende løb - med første start alle steder kl. 14.00, dog kl. 12.30 i Frederiksdal. Har du lyst at prøve 

kræfter med en anden distance end den klasse, du tilhører, vil det være muligt ved tilmelding i Trim klassen. 

Oversigten over de forskellige startende klasser er som følger, hvor alle aldersklasser er 35+/40 +/45 +/ 

50+/55+/60 +/65 +/70 +/75 +/80 +: 

 

Frederiksdal (3 km) Furesøbad (8 km) Furesøbad (14 km) 

U10, U12 og U14 Damer alle aldersklasser Herre U18//senior/alle aldersklasser 

Nybegyndere (fra 2019) Herre U16 K1 og kano U16 Mix U18/senior/ alle aldersklasser 

Polokajak, SUP Havkajakker K1, K2, tur og K4 

TRIM Frederiksdal TRIM Nord TRIM Nord1 

 

Startpenge: 150 kr. pr. deltager 

Kano/kajak (U14, U12, U10): 75 kr.pr. deltager  

Efteranmeldelser: 200/100 kr. pr. deltager 

 

Tilmelding og betaling skal, for at være rettidig, være Lyngby Kanoklub i hænde senest den 18. september. Betaling 

bedes foretaget til Bankkonto nr. 1551 1022237. 

Løb oprettes, hvor mere end 3 både er tilmeldte, dog vil TRIM oprettes med 1 deltager. Du kan downloade 

tilmeldingsblanket Tilmeldingsark 

Tilmeldingen sendes til e-mail: staevne@lyngbykanoklub.dk 

For stævnet findes en sikkerhedsforskrift  

Pointgivende i Dansprint Maraton Cup 

 

Præmier: 

Til den klub, der har flest gennemførte roere (rettidigt tilmeldt), vil der være en KAJAK. 

Til den bedste båd i de to største ener klasser vil der være store flotter præmier.   

I U10, U12 og U14 trækkes der lod om en stor præmie. 

Den berømte MBB - trøje til de tre første i hver klasse.  

I U10, U12 og U14 vil der være pokaler. 

Har du spørgsmål til arrangementet, kan disse stiles til: 

Thomas Gjerlufsen 4080 7502,  

Niels Andersen 5158 0731 eller pr mail,  

staevne@lyngbykanoklub.dk 

 

Lyngby Kanoklub 

Rustenborgvej 19 

2800 Lyngby 

E-mail: staevne@lyngbykanoklub.dk 

 

https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2519404758547641792/f/Staevner/MBB/mbb_tilmeld_2021.xls
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https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2519404758547641792/f/Staevner/MBB/DKF%20Sikkerhedsforeskrift%20for%20St%C3%A6vner%20-%20MBB.pdf
https://www.kano-kajak.dk/discipliner/dansprint-maraton-cup/dansprint-maraton-cup-2021/
mailto:staevne@lyngbykanoklub.dk
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