
 

 

Instruktion  

 

3. afd. af sensommer Cup 2017 med stafettræning 
  

Tirsdag den 5. september i Valby Hegn 
  

Parkering: Kantparkering på Bukkarvej, 3200 Helsinge. Hvor vi begynder parkering længst væk fra indkørsel på 

Bukkervej, følg P-hjælpernes anvisninger. Der er et begrænset antal P-pladser, så vi opfordrer til samkørsel.  
 

Afstande: Parkering til stævneplads 400 til 750 fra meter følg rød-hvid snitsling, stævneplads til start 300 

meter følg blå-hvid snitsling, mål på stævneplads. 
 

Orienteringsløbere starter med fællesstart også tilmeldte på åbne baner (put and run kan ønskes). 

M/K på lang bane 1 og kort bane 3, kl. 17.30. 

M/K på mellem bane 2 og mellemsvær bane 4 kl. 17.35. 

Let bane 5 og begynder bane 6, starter med put and run fra 17.35. 

Løbere der ikke ønsker/har muligheden for at starte i fællesstarten, kan starte med put and run fra kl. 17.35 

(ikke deltagere i gennemgående konkurrence), sidste start er kl. 18.00. 

Max tid 1½ time efter fællesstarten, postindsamling starter 19.05. 
 

Åbne baner: Der vil være et begrænset antal åbne baner efter først til mølle princippet, kr. 75,-Mulighed 

for leje af SI-brik for 15 kr. (fællesstart eller put and run). 
 

 Bane 1: Svær lang, 8,8 km 

 Bane 2: Svær mellem, 6,4 km  

 Bane 3: Svær kort, 3,4 km  

 Bane 4: Mellemsvær, 4,0 km  

 Bane 5: Let, 3,1 km, utydelig sti fra post 2 til post 3 er markeret med snitsling. 

 Bane 6: Begynder 2,6 km  

Svære baner, er med gaflinger. 
 

Tidtagning med sportident, husk at få aflæst SI brik i mål også udgåede løbere!  
 

Trail-løbere: Starter med samlet start kl. 17.30, 1 runde er på ca. 7.2 km. 
 

KORTET: Printet og i plastpose alle baner i 1:10.000, løberens start nr. er trykt på kortets bagside, 

postbeskrivelser trykt på kortet, der er ikke løse postbeskrivelser. Sidst revideret i april 2016, store dele af 

skoven har frodig undervegetation, som har fået meget næring i den våde sommer.   
 

Stævneplads: På åben plads med grillhytte vest i skoven, hvor der vil være gang i grillen fra kl. ca. 18.30, 

præmieoverrækkelse når resultatet kendes. 

 

Stævneleder: Ole D. Jensen 

Banelægger: Carl Emil Kovsted og Asger Skytte Kirkegaard 

Banekontrol: Ole Galle 

 

 

VEL MØDT TIL GOD KONKURRENCETRÆNING INDEN DM 


