
 

 

                     

 

 

VELKOMMEN HJEM VETERANER INVITERES TIL AT DELTAGE I 
KMD IRONMAN COPENHAGEN 2018 

 

Kort opsummering: 
På baggrund af det godt samarbejde mellem KMD og Velkommen Hjem inviteres I som veteranmedlemmer til at 
deltage i KMD IRONMAN Copenhagen 2018 i stafethold, hvor deltagergebyret er sponseret af KMD. 

 

KMD IRONMAN COPENHAGEN:  

KMD har siden 2013 været titelsponsor for KMD IRONMAN Copenhagen og 12 andre stævner, der arrangeres af 
IRONMAN Danmark, herunder også KMD IRONMAN 70.3 European Championship 2018. 

Som led i sponsoratet, kan KMD tilmelde stafethold til stævnerne. 

Tilmelding af et stafethold til KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsniore 2018 er åbent for alle.  

Til KMD IRONMAN Copenhagen er KMD en af de eneste samarbejdspartnere, som får mulighed for at tilmelde 
stafethold. 

Derfor ønsker KMD ønsker at åbne op for denne mulighed og invitere veteranerne fra Velkommen Hjem til at tage 
udfordringen op og deltage i årets KMD IRONMAN Copenhagen, der finder sted søndag den 19. august 2018.  

Et stafethold kan bestå af 2-3 deltagere, hvor man deler disciplinerne mellem sig. 

Da det er en stor distance, benytter mange sig af deltagelse ved KMD IRONMAN 70.3 European Championship 
Elsinore som forberedelse til det store stævne i august. Den halve distance giver jer god mulighed for at øve 
stævneskift. KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore finder sted søndag den 17. juni 2018. 

 



DEN STORE UDFORDRING: 

Stævne:  KMD IRONMAN Copenhagen 2018 

Dato:  søndag den 19. august 2018  

Deltagere: Cirka 3000 deltagere fra over 40 lande 

Distance: 3,8km svømning, 180km cykling, 42,2km løb 

Stafet: KMD kan som titelsponsor tilbyde den unikke mulighed for at tilmelde stafethold. 

 

DEN LILLE UDFORDRING: 

Stævne: KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore 

Dato:  søndag den 17. Juni 2018 

Deltagere:  Cirka 3000 deltagere 

Distance: 1,9km svømning, 90km cykling, 21,1km løb 

Stafet: KMD kan som titelsponsor benytte sig af muligheden for at tilmelde stafethold. 

 

TILBUD TIL VETERANER: 
Som veteran i Velkommen Hjem, dækker KMD deltagergebyret for hvert stævne.  

Der vil være en lille trilicens på omkring 200kr, som skal betales til Dansk Triatlon Forbund, som det enkelte 
stafethold, skal afholde. Dette kan betales, når der afhentes startnumre eller ved registrering. Er det ene 
stafetholdsmedlem del af en triatlonklub, så kan denne deltagers licens dække for holdets. 

 

TILMELDING: 

Du/ I vælger selv, om du vil svømme, cykle eller løbe. 

Kontakt KMD ansat og Veteran Nicky Wåhlin Holm Thyboe for at melde dig til – senest den 14. marts 2018. 

Måske ved du allerede, hvilken disciplin, du ønsker at stille op i. Og måske er du klar at prøve den disciplin, der giver 
dig den største udfordring. 

 

Tilmeld dig hos Velkommen Hjem Veteran i KMD, Nicky Wåhlin Holm Thyboe: 
Nicky Wåhlin Holm Thyboe 
Mail: NT@kmd.dk  
 

CRS-kontakt i KMD, Ditte Clausen: 
Ditte Clausen 
Mail: DHC@kmd.dk 

 

Har du mere generelle spørgsmål til stævnet, kan du kontakte KMDs sponsoransvarlige, Heidi Hardgrove: 
Heidi Hardgrove 
Mail: HDH@kmd.dk  
 


