
 

Danish Masters Open  
21.-23. August 2020  

 

Danish Masters Open -DM for masters 2020 

Greve Atletik og Dansk Atletik inviterer hermed til Danske Mesterskaber for Masters. 

På grund af coronasituationen vil mesterskaberne i år blive lidt anderledes, fordi det er vigtigt, at Dansk Atletiks ret-

ningslinjer for afvikling af stævner overholdes. Master komitéen vil på dette grundlag udarbejde specielle corona-

retningslinjer for afvikling af stævnet. De vil blive lagt på Greve Atletiks hjemmeside. Det foreløbige/endelige tids-

skema, øvelsesafviklingen på de enkelte dage samt starttidspunkt vil derfor være ændret i forhold til tidligere år. 

Hvis indrejserestriktionerne til Danmark og forsamlingsforbuddet tillader det, er udenlandske deltagere velkommen 

til at deltage i mesterskaberne uden for konkurrencen. Udenlandske deltagere kan ikke tage pladser fra danskere i 

finaler. 

Sted: Greve Stadion, Lillevangsvej 88, 2670 Greve. 

Øvelser 

Fredag, start kl. 18:00 Lørdag start kl. 12:00 Søndag start kl. 10:00 

10.000 m M/K (der er ikke holdkon-
kurrence ved dette løb) 
Hammer og vægt for M/K 65+ 

Kort hæk, forhindringsløb, 100m, 
400m, 1500m, kapgang, stang, 
længde, spyd, 1.000m stafet. 
Hammer og vægt for M/K 30-64 

Lang hæk, 200m, 800m, 5000m, 
trespring, højde, kugle, diskos 

 

Tidsskema: Foreløbigt tidsskema offentliggøres på vores hjemmeside www.greve-atletik.dk. Øvelserne starter kl. 

18:00 fredag, 12:00 lørdag og 10:00 søndag. Det endelige tidsskema offentliggøres den 17. august på hjemmesiden. 

Tilmelding: Tilmeldingen skal ske klubvis og tilmeldingsarket på hjemmesiden skal bruges. Tilmeldinger skal inde-

holde oplysning om fødselsår, gruppe, øvelser, årsbedste, klub og kontaktperson. Tilmelding sendes senest den 8. 

august 2020 til Morten Larsen e-mail:mortenl@greve-atletik.dk 

Startgebyr: 125 kr. pr. øvelse, Stafethold 205 kr. pr hold 

Efteranmeldelse: Frem til 72 timer før fredag den 21. august kl. 18:00 - mod 2x startpenge. 

Fællesspisning lørdag: Der vil blive arrangeret fællesspisning på Café Langsiden, Greve Stadion, lørdag efter stævnet, 

efter først til mølle princippet. Pris ca. 150-200 kr. Nærmere information kommer på hjemmesiden. 

Overnatning:  

Danhostel 
Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj 
Tlf  43 53 50 15 
Email: Ishoj@danhostel.dk 
www.danhostel.dk 

Hundige Strand Camping - hytter 
Hundige Strandvej 72,2670 Greve 
Tlf. 20218584 
Email: info@hsfc.dk  
www.hsfc.dk / www.camping-koebenhavn.dk 

Tune Kursuscenter 
Grevevej 20, 2670 Greve 
Tlf 43 41 03 70 
Email: tune@kursuscenter.dk 
www.kursuscenter.dk 

Tangloppen Camping - Hytter 
Tangloppen 2, 2635 Ishøj 
Telefon: +45 22 90 33 21 
Mail: mail@tangloppen.dk   
 

 

Kontakt til Master Komitéen: Knud Høyer, tlf. +45 20864630, mail knudhoeyer@gmail.com 
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