
Instruktion 3. afd. af THOK’s klubmesterskab i Tisvilde 
Hegn, Asserbo Slotsruin, tirsdag den 22. juni 2021. 
 
Løbet gennemføres med gældende CORONA restriktioner der SKAL overholdes.  

Ved mistanke om du er smittet med Corona bliv hjemme, vi ønsker ingen syge, der smitter andre 
klubmedlemmer, vask hænder inden du kører hjemme fra. 

Selv om man nu må samles op til 500 personer, skal vi stadig holde en afstand på min. 1 meter 
mellem hver person, også ved posterne.  

Der skal sprittes hænder af inden du går i skoven, og efter målgang, inden aflæsning af SI-brik i 
klubhuset. Håndsprit findes ved start og ved klubhuset. 

Direkte efter målgang registreres hver løber på en liste, der senere bringes til klubhuset. Kør 
herefter til klubhuset for aflæsning af SI-brikken og se resultaterne. Der vil ikke blive opsat 
resultater i skoven. Husk selv at medbringe væske, der er ikke vand / saft i skoven eller ved mål, 
selv om der evt. er varslet super duper løbe / sommervejr på løbsdagen. 

Se i øvrigt Dansk Orienterings Forbund’s ”Anvisninger og anbefalinger til deltagere i 
orienteringsløb :  

 https://do-f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/Corona-anbefalinger_til_deltagere.pdf  

 

Parkering: På græsareal langs Bisp Abselons vej, nord for P-pladsen ved Asserbo Slotsruin, hvor 

der vil være opsat en skærm og skilte, se skitse og GPS-link: 56.02534, 12.05229. 

Vi benytter ikke P-pladsen ved Slotsruinen, der er forbeholdt øvrige gæster til ruinen og skoven.  

Kør forsigtigt på Bisp Abselons vej, da vi ellers får klager fra naboerne. 

  

Afstande: 

Parkering – Mål 280 m 

Parkering – Start 480 m, følg snitzling. 

Startsted – startpunkt 10 m 

 

Baner: 

1. D og H svær 8.800 m, 1:10.000, 18 poster 

2. D og H svær 6.100 m, 1:10.000, 17 poster 

3. D og H svær 3.200 m, 1:7.500, 9 poster 

4. D og H mellemsvær 4.100 m, 1:10.000, 11 poster 

5. U og V let 3.300 m, 1:7.500, 9 poster 

6. Begynder 2.800 m, 1:7.500, 13 poster 

https://do-f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/Corona-anbefalinger_til_deltagere.pdf


Kort: 
Tisvilde Hegn nytegnet i 2018 og revideret i marts 2021, målestok 1:7.500 for bane 3, 5 samt 6, 
øvrige baner 1:10.000, 2,5 m ækvidistance, printet på vandfast papir.  

Postbeskrivelser: 

Definitioner i IOF-symboler, postbeskrivelser kun trykt på kortet, ingen løse postbeskrivelser 

grundet Corona.  

Terrænbeskrivelse: 

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

kurvebillede.  

Alle baner vil komme i O-track, kort tid efter løbets afslutning. 

Corona start: Put and run fra kl. 17.30 – 18.00: 
Ved ankomst gå direkte fra parkering til start og få tildelt først ledige starttid på din bane af 
startpersonalet (Dan og Co.). Der startes på hele minuttal, hvis der er flere løbere ved start, kan 
startpersonalet vælge, at lade løbere starte på halve minuttal, når der ikke startes på samme bane. 
Når forrige løber er startet gå frem til startpunktet og vær klar, kortet udleveres i startøjeblikket, 
HUSK at stemple startposten. Begyndere kan tage kortet inden starten og har også mulighed for at 
få starthjælp af startpersonalet. 

SportIdent: 

NB! Lånebrikker udleveres ved start, husk selv at cleare, check og afsprittet brik. 

Bemærk: Aflæsning af SI-brikker foregår i klubhuset, Godhavnsvej 3B, 3220 

Tisvildeleje. 

Udgåede løbere skal også have aflæst deres SI-brik i klubhuset. 

Max. Tid: 

Max. tid er 1½ time, hvorefter man skal søge til mål for registrering og herefter til aflæsning af 

brikken i klubhuset.  

Posterne inddrages fra kl. 19:30, af Peter Wraa, Carl Emil Kovsted, Jakob Kovsted og Niels 

Landsperg.  

Præmier og grill: 

Løbstiderne for de to bedste afdelinger af klubmesterskabet lægges sammen, og hurtigste 

deltager i hver kategori er klubmester. Man skal have gennemført mindst 2 løb for at 

kunne blive klubmester. 

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

arrangement. Der er pokaler og præmier til klubmestrene. 

Ekstraordinær Generalforsamling: 

Der er også inviteret til ekstraordinær generalforsamling kl. 20.00 i Klubhuset. 

 

Stævneledelse 
Banelægger: Carl Emil Kovsted. 

Tidtager: Annette Hansen 

Stævneleder: Peter Wraa tlf. 29 85 55 01 og Niels Landsperg tlf.: 42 68 22 70 

                        
  


