
Indbydelse til Jubilæumssprint
Søllerød Orienteringsklub har i år eksisteret i 25 år. Det fejrer vi med tre sprint løb i de 
bedste områder på nye og reviderede kort. Løbene er åbne for alle, og vi håber, at rigtigt 
mange vil være med til at fejre vores jubilæum. Der er individuel konkurrence hver tirsdag 
og en samlet konkurrence for dem, som deltager i mindst to løb.

Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen 
Søllerød Orienteringsklub.

Stævne: 
Stævnet arrangeres af Søllerød Orienteringsklub og er et  2-stjernet C-stævne.
Stævnet består af en serie på 3 løb, som afholdes over tre tirsdage.
Ved alle løb er stævnepladsen åben 16:30-20:00

Sted Dato Mødested

Danmarks Tekniske 
Universitet, Lyngby

5/5 2015 Stævnecenter og stævneplads er placeret nær
ved Akademivej, 2800 Kgs. Lyngby.

SCION DTU, Hørsholm 12/5 2015 Stævneplads er placeret på SCION DTU, 2970
Hørsholm.

Nærum 19/5 2015 Stævneplads er placeret nær ved Langebjerg, 
2850 Nærum. 

Nærmere information om mødested kommer i instruktionen,
som offentliggøres på www.sollerod-ok.dk senest 2 dage før 
stævnedagen.

Klasser:
D-16, D17-34, D35-49, D50-59, D60- 
H-16, H17-34, H35-49, H50-59, H60- 

Alle baner vil være imellem 2500 og 3000 m.
Hvis der er mange tilmeldte, deles klasserne for at begrænse 
ventetiden ved start.

Præmier:
Der uddeles ikke præmier men offentliggøres en samlet resultatliste.



Kontrolsystem: 
Der anvendes elektronisk tidtagning (SportIdent system). Alle typer SI brikker kan 
anvendes. De udsatte enheder understøtter dog ikke den trådløse funktion.
Deltagere, som ikke selv har en brik til tidtagning, kan leje en på stævnepladsen.

Start: 
Der er fri start hvert minut fra kl 17:30-19:30. Følg anvisninger fra startpersonalet.

Faciliteter:
O-butikken vil være til stede, hvor man kan købe specialudstyr til orienteringsløbere. 
Der er adgang til toilet i begrænset omfang. 
Vi tilbyder ikke bademuligheder, og der er ingen kiosk. 

Tilmelding:
Tilmelding kan foretages via o-service eller e-mail:

For orienteringsløbere:
Tilmelding og betaling via o-service.
Betaling klubvis ved tilmeldingsfrist til konto: 3325 – 4450341800.

For løbere som ikke er medlem af en orienteringsklub:
Tilmelding foretages via e-mail til sollerod@sollerod-ok.dk. 
Tilmelding via e-mail skal ske senest en uge før det aktuelle løb.
Tilmeldte via e-mail betaler på stævnepladsen før start.

Priser:
Pr. løb:
D/H -16:  50,- pr løb.
D/H 17-:  75,- pr. løb.
Leje af SI brik: 15,- pr løb.

Samlet tilmelding for alle 3 løb:
D/H -16:  125,-
D/H 17-:  200,-
Leje af SI brik: 45,-

Der tilbydes baner i ovennævnte klasser til køb på selve dagen (kl 16:30-19:15) til 
følgende priser:
D/H -16: 60,-
D/H 17- : 85,-
Leje af SI brik: 15,-

Banelæggere:
DTU:  Rune R. Østergaard
SCION: Jens Aaris
Nærum: Mikkel Kaae-Nielsen

Kontakt:
For spørgsmål om arrangementet se hjemmesiden på www.sollerod-ok.dk eller kontakt 
sollerod@sollerod-ok.dk.
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