
 

 

 
Instruktion Sensommer Cup 29/8-2017 

Asserbo Plantage 

God langdistancetræning inden DM Lang 
 
Mødested: P-plads på Nyvej, 3300 Frederiksværk overfor nr. 142. 
 
Baner: 
1. D og H svær 9,1 km. 27 poster 
2. D og H svær 5,7 km. 17 poster 
3. D og H svær 3,4 km. 11 poster 
4. D og H mellemsvær 4,2 km. 12 poster 
5. D og H let 3,3 km. 12 poster 
6. D og H begynder 2,9 km. 14 poster 
7. Trailbane 7,3 km, der kan gennemløbes 1 eller 2 gange, se mere nedenfor under 
                    trail. 
 
For at deltage skal man være forhåndstilmeldt til alle 3 løb og løbe den samme bane til alle 3 
løb. Skifter man bane undervejs overflyttes man til Åben bane. 
 
Åbne baner Det er de samme som ovenstående bane 1 til 6, dog ikke opdelt i en dame- og 

herreklasse. Der vil være et begrænset antal åbne baner på dagen efter først-til-
mølle-princippet. 

 
Priser for o-løbere:  

 Pris seniorer: 165 kr. ved samlet tilmelding for alle 3 løb, eller kr. 70,- pr. løb 

 Pris juniorer: 105 kr. ved samlet tilmelding for alle 3 løb eller kr. 45,- pr. løb  

 Mulighed for leje af SI-brik for 15 kr. 
 
Kort: Asserbo Plantage, ækvidistance: 2,5 meter, 1:10.000, farveprint, A4  

 
Terrænbeskrivelse: Asserbo Plantage er flad med områder med et detaljeret kurvebillede. 

Overvejende nåleskov med god gennemløbelighed. Enkelte tættere områder. 
 

Start: Der er 400 meter til start – følg snitzling. Put and run. Kortet udleveres i 
startøjeblikket, dog 2 min. før start for bane 5 og 6. Her findes Clear, Check og 
Start.  

 Start mellem 17:00 og 18:30 

SportIdent: Lejebrikker udleveres i beregnervognen ved mål. 

Vigtigt: Aflæsning af SI-brik foregår i beregnervognen. Udgåede løbere skal også tilbage 
til beregnervognen for aflæsning af SI-brik, så vi ved, at I er kommet hjem fra 
skoven. Det er en vigtig sikkerhed for dig. 

Poster: Skærm med SI-enhed. Skal tages i rækkefølge, som angivet på kortet. Bane 1 har 
stjernepost. Max. Tid: Max. tid er 1½ time. Poster inddrages fra kl. 19:30. 

  



 
Trail: 
 
Samlet start kl. 18:00. Forinden udleveres lejebrikker og gives instruktion om, hvordan man 
skal forholde sig om man løber 1 eller 2 runder.  
 
Starten foregår tæt på P-pladsen. 
 
I målet aflæses og afleveres lejebrikken. I skal ikke have aflæst lejebrikken i beregnervognen, 
det er kun dem, der løber O-løb. 
 
Startafgift: Kr. 70,- pr. løb, inkluderet lejebrik! 
 
 
 
Stævneledelse: 
 Stævneleder:  Klaus Olsen, Tisvilde Hegn OK 
 Banelægger: Peter Wraa, Tisvilde Hegn OK (orienteringsløb) 
 Banelægger: Dan Haagerup, Tisvilde Hegn OK (trailløb) 
 Banekontrollant: Dennis Øbro, Tisvilde Hegn OK (orienteringsløb) 


