
3 afd. langdistancecup Tisvilde Hegn  

Den 28. december 2014 

 Slutinstruktion - senest opdateret: 25. december  

 Løbsdato: 28. december 2014 

 Stævneplads: Tisvilde Hegn OK’s klubhus, Godhavnsvej 3B, 3220 Tisvildeleje 

 Parkering: Ved klubhuset og ved Tisvilde børnehave, Godhavnsvej 3A 

 Start: I skoven ca. 1800 meter fra klubhus. Der er fælles afgang fra klubhus kl 10.00 og kl 10.10 for et hurtigt hold. 

 Starttidspunkt: Alle klasser starter kl 10.30! 

 Mål: Ved klubhuset 

 Baner:  

Kort:   6,7 km, 8 poster  

Mellem:   12,2 km, 13 poster 

Lang:  20,2 km, 22 poster 

 Løbsområde: Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage 

 Terrænbeskrivelse: Meget varierende skov med veludviklet stisystem med et let til middel kuperet og detaljerigt kurvebillede 

og diffuse gennemløbeligheder. Skoven repræsenterer næsten alle danske terræntyper. Fra flade plantageområder over 

klitplantage, åbne klitter, til åben og relativ kuperet løvskov. 

 Kort: Tisvilde Hegn GI 1: 25.000, 1986-97 (D25_86-97_6200_675) 

Ved postcirklerne kan der være påtegnet små rettelser på kortet (se vedlagte kortudsnit).  

(enkelte steder ved postcirklerne på mellem og lang bane vil der være påsat et mindre udsnit af et O-kort).  

  

 Poster: Der anvendes faste poster (se billede), med kliptænger  

 Klubhus: Vil være åbent fra kl. 09.00 

 Der anvendes en kombination af kontrolkort og SI-brik: 

 Kontrolkort: Kom i god tid, da du selv skal skrive navn, SI-briknummer og bane (6 km, 12 km eller 20 km) på klippekortet. 

Banefordelingen (startlister) er lagt frem på bordene. 

Ved hver post skal der foretages en registrering ved klip i klippekortet.  

Hvis der mod forventning mangler klippetang eller denne er defekt springes denne rubrik på klippekortet over. Løberen 

forpligter sig til at meddele dette i mål. 

 SI-brik anvendes til registrering af samlet løbstid.  

SI- målpost, der findes ved klubhuset, skal stemples ved målgang. Der er således ingen splittider. 

Clear og check findes KUN VED KLUBHUS, HUSK DERFOR DETTE INDEN DU LØBER TIL START! 

 Max-tid: 3 1/2 timer 

 Bad og omklædning: I klubhuset 

 Forplejning: Efter løbet serveres suppe, brød + håndmadder 

 Resultatformidling: Resultaterne vil blive vist i klubhuset og senere på Vinterlangdistance hjemmesiden. 

Vi ses til et fed dag i Tisvilde Hegn  

http://www.fiforientering.dk/arrangementer/vinterlangdistance.html

