
Velkommen til Etape Møn 2016

Tak for din tilmelding til Etape Møn 2016.
Det er med stor glæde og spænding at vi kan byde dig og de andre løbere velkommen til den første udgave af Etape 
Møn. Vi har arbejdet hårdt på at skabe et etapeløb, der udfordrer løberne i et smukt og varieret terræn på og omkring 
Møn. Ambitionen er at skabe et attraktivt etapeløb for de lokale løbere samt på sigt at kunne tiltrække endnu flere 
løbeglade danskere til en uge med løb, oplevelser og stemning på Møn og omegn. 

Dette velkomstbrev har til hensigt at indeholde alle praktiske informationer omkring løbet samt beskrivelser af de fem 
ruter. Hvis du fortsat har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte DGI. Se kontaktoplysninger bagerst i 
velkomstbrevet.

Etape Møn er arrangeret af DGI i samarbejde med DGI Huset Panteren og med støtte fra Vordingborg Kommune. 
Derudover er en række lokale idrætsforeninger involverede i planlægningen og afviklingen af Etape Møn. Stor tak til 
alle.

Vi glæder os til at se dig!



Praktiske informationer
Mødetid – og sted:

Hver etape skydes i gang kl. 18.30. Kom gerne i god tid. Under de enkelte etapebeskrivelser fremgår mødested.

Startnummer og tidtagning:

Alle løbere afhenter inden starten deres startnummer og personlige chip til registrering af tid. Løbes mere end én etape gemmes chip og 
startnummer og medbringes til næste etape. Efter hver etape registreres den opnåede tid og løbende lægges tiderne sammen, så man 
ved gennemførelse af alle fem etaper får én samlet maratontid.

Alderskategorier:

Der løbes og dystes i følgende alderskategorier for henholdsvis mænd og kvinder:

- Født efter 2002 (0 - 14år): Barn*

- Født 2001 - 1991 (15 - 25 år): U25

- Født 1990 – 1971 (26 – 45 år): Voksen

- Født 1970 – 1956 (46 – 60 år): Senior

- Født 1955 eller før (60 +): Masters

Deltagerens fødselsår afgør hvilken kategori, der løbes i.

Kun løbere der deltager i alle fem etaper indgår i konkurrencen om den samlede sejr i de respektive alderskategorier. 

*Børn under 15 år kan kun tilmeldes enkelte etaper og deltager således ikke i den samlede konkurrence i Etape Møn 2016.



Præmier og medaljer:

Vinderne af ovenstående alderskategorier får overrakt en præmie efter fredagens etape, mens alle løbere der gennemfører 
fem etaper får en medalje.

Resultater: 

Umiddelbart efter hver etape kan en opdateret resultatliste ses på https://lapio.dgi.dk/event/2016-etape-moen-alle-
loeb?lang=da samt på facebooksiden Etape Møn 

Parkering:

Under de enkelte etapebeskrivelser er der angivet parkeringsforhold. 

Ved ankomst følges anvisningerne til parkering. 

Toiletforhold: 

Der er adgang til toiletter i umiddelbar nærhed af alle start/mål områder.

Spørgeskema:

Efter Etape Møn får hver deltager tilsendt et elektronisk spørgeskema. 

Alle besvarelser vil blive meget værdsat og indgå i arbejdet omkring udvikling

af Etape Møn 2017.

Praktiske informationer

https://lapio.dgi.dk/event/2016-etape-moen-alle-loeb?lang=da
https://business.facebook.com/Etapemoen/?business_id=1100694963321350


Praktiske informationer
Omklædning og bad:

Bortset fra den afsluttende etape i Vordingborg er der ikke særskilte omklædningsfaciliteter. Men medbring badetøjet, da der på flere 
etaper er mulighed for en tur i havet lige ved start/mål. 

Væskedepot og forplejning: 

Bortset fra 4. etape på Møns Klint er der vanddepot på alle ruter. Hver aften er der vand, frugt og myslibarer til løberne i målområdet.

Bagageopbevaring:

Der er ikke mulighed for bemandet og overvåget opbevaring af bagage i start/mål området.

Fotograf:

Ugen igennem vil fotograf Michael B. Rasmussen tage billeder af løberne og de smukke omgivelser. Billederne vil efterfølgende blive 
tilgængelige via Michaels hjemmeside www.bernholdt.dk og på Etape Møns facebookside. Ønsker du ikke at billeder af dig bliver brugt 
i  forbindelse med Etape Møn bedes du oplyse dette i start/målområdet inden første etape.

Afslutningsfest:

Efter fredagens etape afrundes ugen med et socialt arrangement med præmieoverrækkelser samt mulighed for at købe mad og drikke. 
Familier og venner er meget velkommen til at deltage i afslutningen. Mere information herom følger i løbet af ugen.

http://www.bernholdt.dk/


Ruterne
Maratondistancen på 42,195 km er fordelt over fem etaper fra d. 1. august - 5. august, hvor løberne præsenteres for 
fem forskellige ruter i et varieret og udfordrende terræn. Det har været vores ambition at kombinere smukke 
naturoplevelser med de bynære seværdigheder, der i fællesskab kendetegner området på og omkring Møn. 

HUSK: Der løbes altid efter gældende færdselsregler og på eget ansvar. 

På de følgende sider er hver enkelt etape beskrevet yderligere med rutekort, højdekurver og praktiske informationer. 



1. Etape: Ulvshale Strand, mandag d. 1. august 2016

Start / mål: Stranden ved Møns Strandcamping – Ulvshale, Ulvshalevej 236, 
4780 Stege
Parkering: På parkeringspladsen før campingpladsen eller langs Ulvshalevej

Fra starten på stranden går det på græsstier langs campingpladsen og ind i 
den smukke Ulvshaleskov. Af mindre stier når løberne frem til 
sommerhusområdet, hvor der løbes på den brede og flade Telefonsti. Herfra 
løbes på stier med den flotteste havudsigt inden der afsluttes med ca. 1,5 
km løb på Ulvshale Strand. En flad rute, men med masser af kilometer på 
stier og strand. 



1. Etape v/ Ulvshale Strand - 9,5 km



1. Etape v/ Ulvshale Strand – 9,5 km



2. Etape: Stege, tirsdag d. 2. august 2016

Anden etape er en byrute i Stege, hvor der er start og mål ved Stege 
Skole. Fra starten løbes der mod Stege Skov, hvor der løbes af 
mindre skovstier inden man krydser Stege Fælled. Herfra løbes langs 
Søndersti og Storegade krydses inden ruten bringer løberne tæt 
forbi Stege Kirke. Efter ca. 5 km løbes en runde på de historiske 
byvolde, hvor man kommer forbi den gamle byport Mølleport. På 
vej mod mål løbes med havudsigt fra Langelinie.

Start / mål: Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege
Parkering: Ved start / mål



2. Etape i Stege – 7,645 km



2. Etape i Stege – 7,645 km



3. Etape på Bogø – 8,35 km

Start / mål: Skånningebro Havn, Skånningevej, 4793 Bogø By
Parkering: Der laves p-pladser lige ved start / mål. Følg 
anvisningerne ved ankomst

Fra starten ved Skåningebro går det opad og der løbes langs 
landevejen mellem kornmarkerne. Fra Bogø By løbes mod 
sommerhusområdet af brede græsstier og undervejs passeres 
blandt andet Bogø mølle. Der løbes tilbage gennem Bogø By inden 
det går nedad mod mål ved havnen. Ugens midterste etape byder 
på mange mindre stigninger, så en badetur fra Skåningebro efter 
løbet vil være velfortjent.



3. Etape på Bogø – 8,35 km



3. Etape på Bogø – 8,35 km



4. Etape ved Møns Klint – 6,7 km

Start / mål: GeoCenter Møns Klint, Stengårdsvej 8, 4791 Borre
Parkering: Lige ved start / mål

Ruten foregår i Klinteskoven, hvor løberne fra start løber op mod 
Aborrebjerget i 143 meters højde. Nyd udsigten til Stevns Klint og 
Farøbroerne, mens du får vejret og fortsætter ud mod Klintekanten 
gennem Jydelejet. Der løbes af mindre skovstier og med den 
flotteste havudsigt langs klinten. På løbets 4. etape er der garanti 
for højdemeter og stigninger, der kan tage pusten fra alle.



4. Etape ved Møns Klint – 6,7 km



4. Etape ved Møns Klint – 6,7 km



5. Etape i Vordingborg - 10 km

Start / mål: DGI – Huset Panteren, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg
Parkering: Lige ved start / mål

DGI-Huset Panteren danner ramme om start og mål på ugens sidste 
etape. Ruten bringer hurtigt løberne ned til havnen, hvorefter der på 
stier løbes rundt om Oringen og forbi Vordingborg kirke. Efter ca. 6 
km er løberne nået til Vordingborg Slotsruin og Gåsetårnet, hvorfra 
man fornemmer historiens vingesus og har en fantastisk udsigt over 
havnen, Storstrømmen og dens broer. Ruten fører endnu en gang 
løberne forbi havnen og langs vandet mod Marienlyst inden det går 
tilbage ad Bakkebøllestien og Solbakkevej.



5. Etape i Vordingborg – 10 km



5. Etape i Vordingborg – 10 km



En stor tak til…  
Der skal lyde en stor tak til følgende foreninger og personer, 
der har stor andel i ruteplanlægningen til Etape Møn 2016:

Møns løbe- og motionsklub v/ Carsten Skytt

Bogø IF Motion v/ Preben Knud Rasmussen og Peter Schrøder

GeoCenter Møns Klint v/ Nils Natorp

DGI Huset Panteren v/ Charlotte Henckel 

Tak til følgende foreninger, der stiller med frivillige hjælpere på de fem etaper:

Fanefjord IF GT Bøgestrømmen Østmøn Fodboldklub
Møns Cykelklub Ørslev G & IF

Tak til DGI Huset Panteren for 
sparring og idéudvikling

Tak til Vordingborg Kommune for støtte 
fra aktivitets – og udviklingspuljenTak til Karen Volf / Bisca og Superbrugsen i 

Lendemarke for myslibarer og frisk frugt



Sådan finder du billeder, resultater og yderligere informationer…

www.facebook.com/etapemoen

#etapemøn  

Resultater på
https://lapio.dgi.dk/event/2016-
etape-moen-alle-loeb?lang=da

For generelle henvendelser kontakt:

Martin Christensen

Idrætskonsulent

Bevæg dig for livet - Løb

DGI Storstrømmen | Evensølundvej 5, 2. sal | 4720 Præstø
Direkte 79 40 48 62 | Mobil 30 23 13 95 | mail: mc@dgi.dk

http://www.facebook.com/etapemoen
https://lapio.dgi.dk/event/2016-etape-moen-alle-loeb?lang=da
mailto:mc@dgi.dk

