
  

10-4 MTB 
 

INSTRUKTION 
 
 
 

Tisvilde Hegn Orienteringsklub ønsker jer velkommen til det nye 10 – 4 MTB  
d. 12. juni 2016 

 

 
Sikkerhed 
Godkendt cykelhjelm er obligatorisk og deltagelse sker på eget ansvar. Alle deltagere 
under 18 år skal have en skriftlig tilladelse fra deres forældre for at stille til start. 
 
I tilfælde af alvorlige uheld er forbipasserende deltagere forpligtiget til at afbryde 
deres løb og hjælpe den tilskadekommende. En anden rytter kontakter nærmeste 
official på ruten. 
 
Rutebeskrivelse 
Ruten er på 4,8 km med ca. 200 højdemeter.  
 
En del små grusveje og stier med hårdt underlag, der kan forekomme en del rødder,  
Alt i alt en flot og afvekslende rute med megen variation og en del bakker. 
 
Individuelle klasser: Herre, Damer, Junior under 19 år. 
VægtKlasser:  Under 250 kg 
   Fra 250 kg og under 300 kg 
   Fra 300 kg og over 
 
(Vægten er samlet for hele holdet incl. alt det udstyr der køres med.) 

 
Start:  kl 12:00 samlet for hold og individuelt 
 
Mellemtider 
Hver gang man passere mål bliver omgangen og mellemtiden registreret 
 
Startnumre og chip 
Startnumre og chip udleveres på stævnepladsen i lukket konvolut fra kl. 9.00 og frem 
til start. 
Chippen skal afleveres lige efter målgang i en dertil oprettet bås. Hvis chippen ikke 
afleveres må deltageren betale et gebyr på 100 kr. 
 
Montering af chip 
Chippen sættes på skoen med strips, som fås sammen med chippen ved udlevering 
 



  

Man finder sit brystnr. på startlisten  
og går selv hen og finder sin konvolut med brystnummer og chip! 

 
Eftertilmelding muligt på dagen 

 
Eftertilmelding: 
Hold: kl. 9:30 – 10:15 (skal være klar til vejning)  
Individuelt: kl. 9:30 – 11:15 
 
Pris eftertilmelding:   
Hold og individuelt 200 kr./pers. 
Fall Race og junior 100 kr. / pers. 
 
Fall Race rabat:   
Der medbringes en kopi af tilsendte mail med navn og Fall Race 
Startnummer 2015 
 
Ændringer på dagen 
Det er muligt at ændre navn og distance på dagen i stævnekontoret. 
Alle ændringer koster 50 kr. (Fall Race rabat kan ikke videregives) 
 
Kiosk:    
Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage mm. 
 
Stævneplads: 
Fra syd køres ad Hillerødvej, ved den sydlige rundkørsel i  
Frederiksværk, drejes til højre af Karlsgavevej mod Auderød og efter 400 m  
drejes til venstre ad Carlsvej. 
 
Parkering 
Følg P-vagternes 
anvisning. 
 

 
 
Mål 
Inden passage af mål skal rytterne have afgjort placeringen da der kun kan passere 
en rytter ad gangen gennem mål i forbindelse med aflæsning af chip. 



  

Udgået ryttere skal huske og melde sig i mål og aflevere chip.  
Efter målgang afleveres chippen. Giv plads! Bliv ikke stående i målslusen og snak, 
men gør det gerne efter aflevering af chip. 
 

Vinderne findes ved det hold eller individuelt, har kørt flest samlet omgange. 
Passeres mål inden 2 timer køres omgangen færdig. Ved samme antal 
omgange gælder hurtigste tid. Ved passage i gruppe lukkes ekstra omgang 
efter gruppens passage. (Fairplay) 

 
 
Forplejning 
Ved passage af stævneplads og efter mål. 
 
Toiletter 
Der vil forefindes toiletter i huset på stævnepladsen 
 
Præmier  
Præmiefordeling:  1. præmie i alle klasser  
 
Præmieoverrækkelse vil finde sted ca. kl. 15.00 eller hurtigst muligt når vinderne er 
fundet. 
 
Resultater 
Hænges løbende op i målområdet og offentliggøres senest dagen efter på 
http://www.tisvildehegnok.dk/10-4-mtb/ 
 
Billeder fra løbet vil blive lagt ind på hjemmesiden i løbet af ugen. Din ris og ros 
modtages med stor interesse efter løbet. Gerne direkte eller via mail. Se linket på 
vores hjemmeside. 
 
Vis hensyn overfor andre besøgende i skoven.  
 

DET ER FORBUDT AT SMIDE AFFALD I SKOVEN! 

 
Tisvilde Hegn OK 

 ønsker jer en god tur i skoven 
 
 

http://www.tisvildehegnok.dk/10-4-mtb/

