
 

 

Esrum Sø Rundt FAQ 

 

Hvor  

V/Fredensborg Slot, Slotsgade - 3480 Fredensborg (ingen bilkørsel i stævneområdet/bymidten på dagen). 

Startnumre 

Hvis du har bestilt forsendelse af dit startnummer, skal du blot medbringe det tilsendte startnummer på 

dagen. Hvis du har bestilt til afhentning, skal dette ske ved Home, Jernbanegade 5, enten fredag den 28. kl. 

12-18 eller lørdag den 29. kl 10-16. 

Eftertilmelding og ændringer kan ske på løbsdagen søndag den 30. august kl. 9-10 i Stævnekontoret, 

Jernbanegade  4. 

Løbstidspunkter 

• 10:15 Novo Nordisk Børneløb – 1,6 km (for børn født i 2006 og senere) 

• 11:00 Kongeetapen – 27 km 

• 11:20 Isabella-/Slotsetapen – 5/10 km for voksne 

• 11:28 Isabella-/Slotsetapen – 5/10 km for børn født i 2002 og senere 

Tilskuere 

Tag gerne familien med, gågadens butikker holder åbent kl. 10-15 med gode tilbud i anledning af løbet. Der 

er også udstillere af løbeudstyr, mulighed for køb af massage og mulighed for at holde picnic i det grønne 

område ved Langedam eller i Slotsparken. 

Du kan bestille billetter til Bådfarten, der under løbet sejler tilskuere over til midten af Kongeetapen 

(Fændrikhus), så man kan heppe der og blive sejlet tilbage til målområdet igen. Bestilles som tilkøb hos 

Sportstiming eller på dagen, hvis der er ledige pladser. 

Væskedepoter og km-skilte 

Der er kilometerskilte for hver kilometer på ruterne. Med ca. 5-6 km mellemrum er der depoter med vand 

(hvide bægre) og Maxim energidrik (farvede bægre).  I målområdet er der også væske samt frugt til løberne.  

Transport og parkering: 

Benyt gerne offentlig transport; kører du i bil, bør du parkere din bil på en af de anviste P-pladser (se kortet) 

rundt omkring i byen, men kom gerne i god tid. Herfra har du fra alle pladser mellem 1,3 og 1,4 km gang til 

stævnepladsen. Husk at parkering helt eller delvist på fortov, cykelsti og ubefæstede rabatter, ikke er tilladt. 

Omklædning og bad 

Der er omklædning- og bademuligheder på Fredensborg skole (se kortet), ca. 800 m fra start. 

Bagage 

Vi har et selvbetjent bagageopbevaringsområde ved stævnekontoret (den gamle biograf). Området er 

overvåget under hele løbet, men din bagage opbevares på eget ansvar. 

Løbsbilleder  

Sportstiming står klar og fotograferer. Du vil efter løbet modtage en e-mail med resultat, tider, diplom og 

fotos. Forudsætningen for at modtage billederne er naturligvis, at dit startnummer kan aflæses på 

billederne, og at du har opgivet korrekt e-mail adresse ved tilmeldingen. Fotografering er en gratis service fra 

Esrum Sø Rundt og Den Danske Klassiker. 


