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Instruktion til Vinterlangdistance 

Søndag den 28. februar 2016 

 

Mødested Søllerød OKs klubhus, Rønnebærhuset, Kongevejen 168, 2840 Holte. Samlet afgang til start fra Grusbanen 
bagved Holtehal 2. Der vil være åbent til klublokaler og tøjopbevaringsrum fra klokken 9:15. 
 

Parkering Parkeringspladser ved Holte hallerne 

Løbsområde Rude skov syd, Geel skov, Ravnholm og Kirkeskov. 

Kort 1:10.000, 2,5m ækvidistance, Dec 2015. Pakket i plastlomme med IOF postdefinitioner trykt på kortet 

(ingen løse postdefinitioner). 

Poster og tidstagning Poster er små 15x15cm skærme. Sportident anvendes til tidtagning. Husk at tømme og checke din SI-brik 

ved Mødestedet eller ved Start. 

Sikkerhedshensyn Kontrol af startende:  Startende løbere skal afkrydses på lister ved Mødestedet så vi ved hvem vi har i 

skoven (husk også at blive hjemregistreret). 

Veje:  Banerne krydser adskillige meget trafikerede veje, hvor der køres stærkt. Udvis derfor forsigtighed 

ved passage af veje. 

Jernbane:  Lang og Mellem bane krydser jernbane. Det er kun tilladt at krydse jernbanen ved markerede 

tvungne over/undergange. Hvis der kommer tog og bommen er nede må man vente! 

Baner  Banelængde Postantal 

Lang 17,9 km 32 

Mellem 13,4 km 22 

Kort 7,5 km 13 

 
En del af banernes forløb vil foregå på hårdt underlag/asfalt. Derfor anbefaler vi at man løber i dubsko. 
 

Afgang til start Kl. 10:15 fra Grusbanen bagved Holtehal 2 
 

Starttid Fællesstart kl. 10:30 
 

Max tid 3 timer 
 

Start, Mål og 
Aflæsning 

Start er ca. 750m fra Mødestedet 

Mål er på Grusbanen bagved Holtehal 2 

SI-brikken aflæses i Søllerøds klublokaler (øverste etage af Rønnebærhuset),  
Udgåede løbere skal henvende sig ved SI-brik aflæsning. 
 



Side 2 af 2 

 

Bad og omklædning Der er mulighed for bad og omklædning i lokaler i nederste etage af Holtehal 1. 

Adgang til omklædning sker enten igennem Holtehal 1 eller fra bagsiden af bygningen, hvor der er døre 

med direkte adgang til omklædningen. Dette er offentlige omklædningsrum, så derfor foregår opbevaring af 

tøj og værdigenstande her på eget ansvar. 

Opbevaring  under 
løbet 

Man kan under løbet opbevare tøj og værdigenstande i kælderlokalet til Rønnebærhuset. Dette lokale vil 

være aflåst fra 10:15 til 11:15 (hvor det forventes at de første løbere vil være i mål). Herefter vil lokalet stå 

åbent. 

Tilmelding på dagen Vi har trykt enkelte ekstra kort, der kan købes på dagen efter først-til-mølle princippet. Salg af disse kort 

foregår fra Søllerød OKs klublokaler (øverste etage af Rønnebærhuset) fra klokken 9:15 til 10:05.  -20år: 

80kr og 21-år:100kr. 

Forplejning Efter løbet vil der være varm suppe med brød og the/kaffe i Søllerød OKs klublokaler (øverste etage af 

Rønnebærhuset). 

Andet Vi deler Rønnebærhuset med en børnehave. Derfor beder vi om at man lader pigsko og beskidte o-sko blive 

udenfor eller i kælderlokalet. Dvs. ingen pigsko eller beskidte o-sko op af trappen ☺. Der er et enkelt toilet i 

klublokalet. Desuden er der toiletter i omklædningsrum under Holtehal 1. 

Banelægger & 
Stævneleder 

Rune Østergaard og Peter Østergaard. 

Resultater Resultater vil løbende kunne ses i klublokalet efter løbet og efterfølgende på Søllerød OKs hjemmeside: 

http://sollerod-ok.dk/arrangementer/vinterlangdistance-6-afd-282-2016/ 

O-hilsner Søllerød OK 

 


