
Sorø BMX byder velkommen til årets største 

nationale løb 

Challenge



Program:

Fredag d. 27. september:

Kl. 17.00 Campingpladsen åbner
Kl. 17.00 – 19.00 Afhentning af grill menuer og bestilling

af morgenmad

Lørdag d. 28. september:

Kl. 07.30 – 17.00 Bad i Sorø-Hallen åbent
Kl. 08.30 Campingpladsen åbner
Kl. 11.00 – 15.00 Registrering og transponderudlejning
Kl. 11.15 – 13.15 Træning blok 1
Kl. 13.15 – 13.45 Pause
Kl. 13.45 – 15.45 Træning blok 2
Kl. 18.00 – 22.00 Fællesspisning med musik og dans

Søndag d. 29. september:

Kl. 07.00 – 17.00 Bad i Sorø-Hallen åbent

Kl. 09.30 – 09.40 Officialmøde

Kl. 09.40 – 09.50 Holdledermøde

Kl. 09.30 – 10.30 Eventuelle ændringer til beregnere og holdtilmelding

Kl. 10.00 – 10.45 Indmarch og åbning af DM Challenge 

v/Kulturminister Joy Mogensen.

Kl. 11.00 – 11.30 Opvarmning blok 1

Kl. 11.30 – 12.00 Opvarmning blok 2

Kl. 12.00 – 12.30 Strider DM og pause for officials

Kl. 12.30 Løbsstart.



Information:

• Adresse: Sorø BMX, Fægangen 5, 4180 Sorø

• Al parkering foregår på Sorø-Hallens parkeringsplads, 

Ringstedvej 20, 4180 Sorø (Se oversigtskortet på sidste side for nemmeste 

adgangsvej til banen)

• Der vil være mulighed for camping på Dyrskuepladsen tæt ved BMX-banen. 

OBS - Der må ikke være biler på campingpladsen.

• Klub- og teamtelte må opsættes jævnfør anvisning på Situationstegningen

(se sidste side – blå felter)

• Der kan bestilles morgenmad fredag inden kl. 19.00 og lørdag inden kl. 16.00

• Det er muligt at bestille grillmenuer til fredag. Klubben vil sætte et par grille op, hvis 

man ikke selv har med.

• Lørdag vil der være fællesspisning i hallen, hvor Rock2night efterfølgende vil spille 

op til dans og hygge.

• Camping, grillmenuer og fællesspisning bestilles via Sorø BMXs hjemmeside: 

www.soroebmx.dk

Akuttelefon: 70 15 07 08 
Vagtlæge & skadestue, Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse 

http://www.soroebmx.dk/


Camping på Dyrskuepladsen:

Der vil være mulighed for camping fra fredag kl. 17.00.

Camping koster 350,00 kr. pr. enhed.

Grillmenu fredag:

Voksen pr. person 100,00 kr.:

1 stk. kalvemedallion i pesto, 1 frankfurter med sennep og ketchup, 1 svinekotelet i 

barbecue, kold kartoffelsalat, blandet grøn salat, Groft brød, smør, dressing.

Børn (til og med 12 år) pr. person 60,00 kr.:

1 stk. alm grillpølse med ketchup, 2 stk. spareribs i mild barbecue;

Kartoffelsalat, blandet grøn salat, brød, smør og dressing

Lørdagens fællesspisning:

Menu: Pastasalat med røget laks og grøntsager, Cæsarsalat med kylling, frikadeller med 

hjemmelavet remoulade, pennepasta i kødsauce, kalvefilet med nye kartofler i soltørret 

tomatfløde, brød og smør.

Pris pr. voksen 100,00 kr.

Pris pr. barn (til og med 12 år) 60,00 kr.

Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand.

Øvrige overnatningsmuligheder:

Sorø Camping: www.soroecamping.dk

Comwell Sorø, Abildvej 100, Sorø www.comwell.com

B&B Kongebrohuset, Kongebrovej 13, Sorø www.kongebrohuset.com

Slot Bed and Breakfast, Østervej 6, Sorø www.sloth-bedandbreakfast.dk

Krebshuset, Ringstedvej 87, Sorø www.krebshuset.dk

http://www.soroecamping.dk/
http://www.comwell.com/
http://www.kongebrohuset.com/
http://www.sloth-bedandbreakfast.dk/
http://www.krebshuset.dk/


Oversigtskort:

Situationstegning:


