
 

Kære deltagere, 
  
Vi vil her kort prøve at fortælle jer alt relevant information vedr. det forestående Scott H12. 
  
Scott H12 afvikles lørdag d. 5 maj fra kl 9.00 - 21.00 på skovskolen i Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 
Fredensborg (hvis nogle skulle have glemt det ;) ) 
  
Indskrivning: Det vil være muligt at hente sine nummerplader til løbet: 
Torsdag d. 3 maj fra kl 15.00 - 18.00 hos 29er Bike Shop i Ordrup. Adressen er: Ordrupvej 112A, 2920 
Charlottenlund 
Fredag 4 maj fra kl 17.00 - 21.00 på vores stævneplads i Nødebo. Kig efter “Info” - teltet 
Lørdag d. 5 maj fra kl 6.30 - 9.00 på vores stævneplads i Nødebo. Kig efter “Info” - teltet 
  
På jeres nummerplader vil der stå jeres holdnavn og rytter navn. Deadline for at rette disse til, er nu på 
fredag d. 20 april kl 24.00 Derefter ryger pladerne i trykken og kan naturligvis ikke rettes mere! 
Der kan imidlertid rettes i “systemet” helt frem til race start, så resultatliste og andet online vil vise de rigtige 
navne. Dette er relevant hvis i skifter ud i hold sammensætningen (eller sælger jeres startnumre) 
Men altså: Navne på nummerpladerne er det ikke muligt at rette i efter fredag d. 20 april kl 24.00! I skal 
bruge det Log-In i modtog fra Ultimate da I meldte jer til H12 i sin tid. 
  
Forplejning: Scott H12 er et fuld-forplejnings løb. dvs. at der er morgenmad til jer når i møder os på 
pladsen lørdag morgen, vi servere en frokost sandwich til jer og til aftensmad vil der være alle cykelrytteres 
livret, Chili con carne, med salat og vand. Hele dagen igennem vil der være frugt, kaffe og energi drik til 
rådighed for deltagerne. 
Det vil være muligt at købe Hansen Is, special kaffe, øl og grill pølser på stævnepladsen. 
  
Special info til solo rytterne: Der vil i år IKKE blive serveret frugt og energi drik i solo teltet. Dette er af 
hygiejniske grunde, vi har valgt at samle al udlevering af mad og drikke så få steder som muligt for at 
minimere mulighed for mavekneb, racermave Roskildesyge o.lign Der vil derfor kun være vand til rådighed 
i solo teltet. 
Vi anbefaler at have en sekundant med til at hjælpe med at hente og bringe, hvis I har travlt med at køre 
race alle 12 timer. 
  
Reglement: 
Det fulde reglement er på vores website www.h12.dk 
I korte træk skal her blot uddybes at du skal køre efter forholdene og egne evner og så skal du køre med 
hjelm på, ellers bliver du diskvalificeret. 
H12 er et mountain bike løb der skal køres på en mountain bike uden moter af nogen art. Antal gear, hjul 
størrelse og dæk-bredde bestemmer I selv. 
Der vil være E-bikes til udstilling på vores expo. Disse må seføli ikke benyttes til at køre med i 
konkurrencen med. 
  
Parkering: 
Når I ankommer til Skovskolen i Nødebo vil i opdage at vores parkeringsplads er “på anden side” af 
Nødebovej end skovskolen. Kom i god tid, der er en 5-6 minutters gang fra p-plads til stævneplads. Dette 
er mere præcist beskrevet på vores website: www.h12.dk 
Der er en bus vendeplads, lige inden man kører ned til parkeringspladsen, der er FORBUDT at parkere 
her, selvom det ser tillokkende ud, det er dumt, ulovligt og til kæmpe gene for bustrafikken hvis i smider jer 
bil der - og I risikerer at bussen ridser jeres bil, når han bruger vendepladsen! 
  
Stævneplads, Expo og cykel demo: 
Der vil dagen igennem være mulighed for at ose/shoppe/snakke med vores udstillere på expo, der vil også 
være rig mulighed for at prøvekøre 2018 nyhederne fra cykel-brands som bla. Scott, Cannondale, Canyon, 
Pronghorn og flere andre. 
 
Derudover har vi cykelbutikker på pladsen med gode tilbud på alverdens ting (i dagens anledning) men 
også til at hjælpe med småreparationer hvis dine cykel får defekt. 
Det er nu smartest at få tjekket sin cykel INDEN d. 5 maj, fordi det er bare allersjovest at køre race på en 
cykel der spiller max. 
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Når I er færdige med løbet og rydder op, vil vi bede jer om IKKE at smide strips, piberensere og andet 
småaffald i græsset, men samle det i sække eller skraldespande, så dyrene på Skovskolen ikke forsøger 
at spise det efterfølgende. 
  
Rute: 
Vi må ikke frigive detaljer omkring ruten før vi har sat den op, af hensyn til skovens andre gæster, men den 
vil være åben for test fra fredag kl 17. Vi håber selv at kunne køre med på et social ride omkring kl 21, hvor 
det kunne være hyggeligt at have nogen at køre med - husk lys! 
  
Præmie lodtrækning: 
Når vi er færdige med at køre race kl 21.00 vil den traditionsrige præmie ceremoni starte ca kl 21.30, 
herefter vil den store præmie lodtrækning gå igang hvor de største præmier vi har til Scott H12. eks. 
mountainbikes. 
Her er der en simpel regel der gør sig gældende. Du SKAL være til stede på pladsen for at modtage din 
præmie, skulle du være så heldig vinde. Er du ikke det trækker vi en ny vinder! 
  
Check også WWW.H12.DK for general information. 
  
Det var ordene, men husk et vi i samarbejde med vores sponsor Synergi sport har et super tilbud på gel og 
energi. du skal følge linket herunder og så er du helt klar til den sidste træning frem mod H12 og ikke 
mindste de 12 timers action som vi disker op med d. 5 maj. 
Link til SIS energi pakke: https://truesport.dk/shop/h12-mtb-pakke-1000p.html 
  
Vi glæder os til vi ses. 
  
Jeres Scott H12 crew. 
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