
Instruktion for Sensommer Cup 
i Gribskov 27. august 2019  
Opdateret med tilføjelse af tekst på side 3 om PræO-bane 

Parkering: Afmærket på rute 227, Nødebo-Gilleleje, følg anvisningerne og P-vagterne. 

Det er yderst vigtigt, da der er småt med plads. 

Pas meget på ved passage af vejen, da der bliver kørt stærkt! 

 

Afstande: 

Parkering øst – mål 200 m 

Parkering syd – mål 800 m 

Mål – start 500 m, følg rød/hvid snitzling 



Baner: 

1. D og H svær 6,2 km, 20 poster, 1:10.000 
2. D og H svær 4,5 km, 16 poster, 1:7.500 
3. D og H blå svær 2,5 km, 11 poster, 1:7.500 
4. D og H mellemsvær 3,5 km, 10 poster, 1:10.000 
5. D og H let 2,6 km, 8 poster, 1:10.000 
6. D og H begynder 2,2 km, 8 poster, 1:10.000 
 

Åbne baner: De samme baner, dog ikke kønsopdelt. Der er et begrænset antal åbne baner 

på dagen efter først-til-mølle-princippet. Pris 60 kr. for juniorer og 85 kr. for seniorer. Åbne 

baner købes ved målet. 

For at deltage i den samlede konkurrence skal du være forhåndstilmeldt til alle tre løb og 

løbe den samme bane hver gang. Skifter du bane undervejs, overflyttes du til Åben bane. 

Hvis du er tilmeldt til færre end tre løb, deltager du på Åben bane. 

Kort: 
Gribskov Nødebo, 2018 (kort fra WMOC 2018) 
Kortet er printet på vandfast papir. 

Postbeskrivelser: 

Definitioner i IOF-symboler. Postbeskrivelser er trykt på kortet. Der er løse postbeskri-

velser til at anbringe i en egnet holder. 

Terrænbeskrivelse: 

Det meste af skoven består i høj gammel fyrre- og bøgeskov med god gennemløbelighed. 

Enkelte områder har en yngre og dermed tættere bevoksning, der begrænser sigtbar-

heden og løbshastigheden, og som derfor stiller større krav til omhyggelig orientering. 

Kurvebilledet, med de mange detaljer og pæne højdeforskelle, giver gode muligheder for 
at få finpudset din kurvelæsningsteknik. 
 
Advarsel 1: Nogle af hugningerne som er indtegnet på kortet kan være vanskelige at 
genfinde i terrænet. 
Advarsel 2: De gule og lysegule områder på kortet er på grund af årstiden blevet til meget 
højt græs, som kan nedsætte løbshastigheden. 
Advarsel 3: Kun de væltede træer som udgør en væsentlig løbshindring, er medtegnet på 
kortet (som en mørkegrøn streg) 
 
Men der er tale om et super godt kort med utrolig mange detaljer – så glæd dig…! 
 
Start: 

Put and run i tidsrummet kl. 17:00 – 18:30. 

Kortet udleveres i startøjeblikket, dog 2 min. før for bane 5 og 6. 

SportIdent: 

Aflæsning af SI-brik foregår i beregnervognen. Udgåede løbere skal også have aflæst 

deres SI-brik, så vi ved at I er kommet hjem fra skoven. Det er en vigtig sikkerhed. 

Der er mulighed for at leje SI-brik for 15 kr. 

Lejebrikker udleveres og afleveres i beregnervognen. 

Ikke-afleverede brikker afregnes med 300 kr. 

 



Max. Tid: 

Max. tid er 1½ time. Poster inddrages fra kl. 19:30. 

PræO-bane: 

På stævnepladsen vil der i tidsrummet kl. 17:30 – 19:00 være en gratis ’mini’ PræO-bane 

på cirka 300 m for alle aldre. Til dem der søger svær o-teknisk kortlæsning og til dem der 

vil have det sjovt. Der er mulighed for starthjælp/instruktion, og man kan gå alene eller 

følges ad. 

Stævneledelse 

Banelægger: Keld Johnsen og Bente Madsen 

Stævneleder: Svend Mortensen, hegnsnyt@live.dk, tlf. 2337 3052 

 

Vel mødt til god konkurrencetræning inden efterårets DM’er. 
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