Anmeldelseskriterier
Løbsanmeldelsen inddeles i fire afsnit med følgende emner:
Før løbet
Under løbet
Tilmeldingsproceduren Skiltning
Løbsinformation

Publikum

Adgangs- og parkeringsforhold
Nummerudlevering
Omklædning

Hjælpere/vejledere på
ruten
Væskeudlevering
Underlag

Startforholdende
Opvarmning

Sværhedsgrad
Herlighedsværdi
(smuk natur/omgivelser osv.)

Efter løbet
Forholdene i målområdet
Forplejning

Løbets helhed
Øvrige bemærkninger
En konklusion om
løbet som helhed

Massage/boder mv.
Præmieoverrækkelse
Forholdene i målområdet
Forplejning
Diplom- og præmieudlevering

Løbet anmeldes efter følgende retningslinjer
Foruden nedenstående ”objektive” kriterier må karaktergivningen bygge på en forventningsindfrielse og en fornemmelse gennem stor løbserfaring. Et stort anlagt løb, som ikke lever op til forventningerne til et sådan løb, bør få lave karakterer. Omvendt bør et lille lokalt løb, som formår at overraske positivt belønnes med en god karakter. Karaktergivningen må altså være en kombination af
objektive kriterier og en fornemmelse for løbsarrangementers indbyrdes kvalitet.
Herunder følger en række krav/objektive kriterier, som bør være opfyldt for at give den anførte karakter. Der er tale om generelle retningslinjer, og ikke en præcis definition inden for hvert af de
afsnit, som vurderes i anmeldelsen.
gives for det dårligt organiserede løb uden ordentlige informationer på en hjemmeside. Løbet er
uden tidtagning, uden opmålt rute og uden depoter. Tilmeldingen sker ikke via en hjemmeside, men
f.eks. blot via mail eller indbetaling på en bankkonto. Løbet foregår i kedelige omgivelser på en
kort strækning, som løbes flere gange. Efter løbet er der ingen faciliteter i målområdet. Et socialt
aspekt mangler.
gives for det velorganiserede løb med gode informationer på en klubhjemmeside. Løbet
har ikke nødvendigvis egen hjemmeside. Tilmeldingen sker online og problemfrit over hjemmeside
og der er præcis og professionel tidtagning. En DAF-opmålt rute trækker op, men er ikke et krav for
at få tre sko, hvis alt andet fungerer. Tilgængelighedsforholdene til løbet er udmærkede, men besværlige med offentlig transport. Omklædnings- og toiletforhold bør være tålelige, men kø fore-

kommer. Ruten er afvekslende og godt afmærket og har depoter. Der tilbydes evt. kun vand i depoterne eller der er kun få af dem. Der er et almindelig udbud af sportsdrik og frugt i målområdet.
Mange løb vil formentlig befinde sig i denne kategori. Det er karakteren for det helt almindelige
løb, som ikke hæver sig over gennemsnittet, men som heller ikke mangler, det man må forvente af
et godt løb. Løbet er velafviklet og professionelt, men mangler ”prikken over i’et” for et ekstra godt
helhedsindtryk.
gives til det topprofessionelle løb med egen hjemmeside og velorganiseret tilmelding. Løbet henvender sig evt. til et internationalt publikum. Der er en udpræget service både
før, under og efter løbet. Tilgængelighedsforholdene er gode og der er evt. arrangeret opsamlingssteder og bustransport i løbsområdet. Omklædnings- og toiletforhold er gode og lettilgængelige.
Ruten er varieret og har en herlighedsværdig. Der er arrangeret gode publikumsforhold. Depoterne
er velforsynede og med et varieret udbud. Professionel tidtagning og DAF-opmålt rute er et krav.
Der tilbydes nye og specielle faciliteter - f.eks. sms-tjeneste om sluttid, personlig video, og der nytænkes i det hele taget for at gøre løbernes helhedsoplevelse god. I målområdet tilbydes et rigt og
varieret udbud af ernæringsrigtig kost og drikke, og der er stande med massage, udstyr osv. Kun
ganske få løb om året vil placere sig på dette niveau. Det er en karakter, som kun de allerbedste løb
opnår.
2 og 3 sko gives for kvaliteter, som ligger imellem ovenstående karakteristika.

Forhold som trækker op i karakteren:
Før løbet
God overskuelig
hjemmeside
Online tilmelding
Mailinformation

Under løbet
Trafikfri rute

Efter løbet
Online diplom

Væskedepoter
Flere distancer – Flere
starttidspunkter
Aflåst opbevaring
DAF-opmålt rute

SMS sluttid
Rabat på næste års løb

Godt rutekort
Udsendelse af startnummer
Rimeligt deltagergebyr Tilskuere i Start/Målområdet
Gode parkeringsforTilskuere ude på ruten
hold

