
Instruktion for Sensommer Cup 
i Tisvilde Hegn 10. september 2019 
 

Kørevejledning og parkering: Kør ad Hovedgaden (rute 267) gennem Tisvildeleje og 

fortsæt til den store P-plads på stranden. GPS-koordinater 56,05523 og 12,05743. 

Afstande: 

Fra Naturrum Tisvildeleje allerbagest på P-pladsen er afmærket med rød/hvid snitzling til 

start, afstand 480 m. 

Baner: 

1. D og H svær 8,1 km, 29 poster, 1:10.000 
2. D og H svær 6,1 km, 27 poster, 1:10.000 
3. D og H blå svær 3,2 km, 15 poster, 1:7.500 
4. D og H mellemsvær 4,9 km, 22 poster, 1:10.000 
5. D og H let 3,6 km, 12 poster, 1.10.000 
6. D og H begynder 2,9 km, 10 poster, 1:10.000 
 

Fælles start på bane 1 – 4. Spredningsmetoder: Diamant- og sommerfuglegaflinger. 

Bane 5 og 6 er traditionelle baner uden gaflinger. 

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.  

Bemærk: De åbne baner købes ved Naturrum Tisvildeleje allerbagest på P-pladsen. 

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: 
Tisvilde Hegn, revideret 2019  
Kortet er printet på vandfast papir. 
For deltagere på H/D bane 1 – 4 og Åben bane 1 – 4 er deltagernes startnummer skrevet 
på kortets bagside. Startnumre fremgår af deltagerlisten, der kan ses på løbets 
hjemmeside, og som er ophængt ved start. 

Postbeskrivelser: 

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

postbeskrivelser. 

Terrænbeskrivelse: 

Varieret skov med et veludviklet stisystem og med et let til middel kuperet og detaljerigt 

kurvebillede og diffuse tætheder. 

 



Start: 

Kl. 17:30 er der fælles start for D1, D3, H1, H3, Åben 1 og Åben 3. 

Kl. 17:35 er der fælles start for D2, D4, H2, H4, Åben 2 og Åben 4. 

Kl. 17:40 – 18:00 er der start med put and run for D5, D6, H5, H6, Åben 5 og Åben 6. 

Kortet udleveres 2 minutter før. 

I samme tidsrum er der start med put and run for løbere der ikke ønsker eller ikke har 

muligheden for at deltage i fællesstarten. Deltagere i den samlede konkurrence på 

banerne 1 – 4 skal dog deltage i fællesstarten. 

SportIdent: 

Aflæsning af SI-brik foregår i Tisvilde Hegn OK’s klubhus, Godhavnsvej 3B, 3220 

Tisvildeleje. 

 

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 ved Naturrum Tisvildeleje og afleveres ved brikaflæsningen. 

Ikke-afleverede brikker afregnes med 300 kr. 

Max. Tid: 

Max. tid er 1½ time. Poster inddrages fra kl. 19:10. 

Bad og omklædning: 

Efter løbet er der mulighed for at tage en frisk dukkert i Kattegat. Der er også mulighed for 

bad og omklædning i klubhuset. 

Præmier og grill: 

For deltagerne i den samlede konkurrence lægges løbstiderne for de tre afdelinger 

sammen, og der er præmie til hurtigste dame og herre på hver af de seks baner. Man skal 

have gennemført alle tre løb for at kunne få præmie. Desuden er der lodtrækningspræmier 

blandt de tilstedeværende løbere. Det foregår ved klubhuset. 

Vi tænder op i grillen ved klubhuset. Medbring selv mad og drikkevarer. 

Stævneledelse 

Banelægger: Carl Emil Schøier Kovsted 

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

Vel mødt til god konkurrencetræning inden efterårets DM’er. 

mailto:hegnsnyt@live.dk


 

 

 
 
 
 

 

 


