
Udfordrende løb lige uden for din dør
Kære beboer

Kender du alle kringelkrogene i dit eget boligområde? Hvis ja, så er det ingen sag for dig at løbe 
orienteringsløb mellem bygningerne. Eller er det? For en ting er at gå eller cykle rundt mellem 
bygningerne. Det er noget helt andet, når man løber og skal orientere sig på samme tid.

Søllerød Orienteringsklub fylder 25 år. Det fejrer vi med tre sprintløb i løbet af maj. Det sidste 
foregår i og omkring dit boligområde i Nærum. Du er meget velkommen til at deltage.

Sprint er en særlig disciplin inden for orienteringsløb. Det
foregår som regel i byer, borgruiner eller andre steder, hvor der
er mange kringelkroge. Det er intenst og sjovt.
En bane er typisk på 2,5 til 3 kilometer og har over 20 poster.
Det gælder om at tænke, handle og løbe hurtigt. Ser man ikke
godt efter på kortet, risikerer man at blive fanget af et hegn
eller en hæk. Så er det bare at vende om og finde en anden vej
til posten. 

Danmark har en regerende verdensmester i sprint. Sidste
sommer vandt Søren Bobach, da verdenseliten mødtes i
Venedig. De løb i de smalle gader og over kanalerne i området
lige bag Markuspladsen. Hvis du deltager i Søllerød
Orienteringsklub jubilæumssprint, får du en fornemmelse af,
hvad der kræves for at blive verdensmester. Det er faktisk ikke
så lidt. 

Søllerød Orienteringsklub jubilæumssprint finder sted her:

Tirsdag 19. maj i Nærum (Stævneplads nær ved Langebjerg)

Du er naturligvis også velkommen til at deltage i de to andre jubilæumsstævner. Måske bliver du 
bidt af det.

Tirsdag 5. maj på DTU.  Der er start ved Fysikvej og stævneplads på det åbne område mellem 
Lundtoftevej og Anker Engelunds Vej

Tirsdag 12. maj på SCION DTU i Hørsholm (der er afmærkning ved indkørslen til SCION DTU)

Ved alle tre løb er der fri start mellem klokken 17.30 og 19.30.

I orienteringsløb løber man med et kort, og man skal passerer posterne i den rækkefølge, der står 
på kortet. Man løber med en elektronisk tidtagningsenhed (en SI-brik) på fingeren. Den stempler
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man ved hver post. Når man kommer i mål, får man et stykke papir, hvor man kan aflæse den 
samlede tid, og den tid man har været om at løbe mellem de enkelte poster.

Der er mulighed for at få udførlig vejledning i startområdet af medlemmer af Søllerød 
Orienteringsklub.

Løberne bliver inddelt i klasser efter køn og alder.  Der er klasser for henholdsvis mænd og kvinder 
under 16 år, 17-34 år, 35-49 år, 50-59 år og over 60 år. 

Hvis du er medlem af en orienteringsklub, skal du tilmelde dig via o-service. Hvis du IKKE er 
medlem af en orienteringsklub, skal du sende en mail til sollerod@sollerod-ok.dk.
Tilmelding skal ske senest en uge før det aktuelle løb. Man betaler på stævnepladsen før start.

Det koster:
Børn op til 16 år:  50,- pr løb.
Fra 17 år:  75,- pr. løb.
Leje af SI brik: 15,- pr løb.

Samlet tilmelding for alle 3 løb:
Børn op til 16 år:  125,-
Fra 17 år:  200,-
Leje af SI brik: 45,-

Hvis du ikke har fået tilmeldt dig på forhånd, vil der i begrænset omfang være mulighed for at købe
en sprintbane på selve dagen. Banerne sælges mellem 16:30 og 19:15 til følgende priser:

Børn op til 16 år: 60,-
Fra 17 år: 85,-
Leje af SI brik: 15,-

Ved glæder os til at fejre Søllerød Orienteringsklub 25 års jubilæum med dig. Det foregår 
selvfølgelig i fuld fart.

Venlig hilsen

Henrik Molsen
Søllerød Orienteringsklub
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