
SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB 

     

INDBYDELSE TIL KLUBMESTERSKAB 2018 

Hej alle Søllerødder – Gør klar til årets dyst. 
Vind retten til PILEKOGGERET i et helt år eller SKILDPADDEN til evigt eje !!! 

 

Dato: Lørdag, d. 24. november 2018. 
 

Mødested: Geel Skov, SKÆRM.   

 Sydkanten af Geel Skov ved kanten ind mod Geelskovparken. Intet toilet, så … 
 

Mødetid: Kl. 9.30,    Start mellem Kl. 10.00 – 11.00. FRI STARTORDEN. 
 

P-plads: Under Teknikerbyen.  Den del, som hører til ”ØRSTED” – ellers P-afgift. 

 Vis omtanke – PRIVAT P-område. 

 Følg afmærket rute til stævneplads fra vestligste hjørne af Teknikerbyen 
 

Klubtelt:  Opsættes med hjælp fra de først ankomne søllerødder. 
 

Løbsform: Almindelige O-baner – forskellige længder og sværhedsgrader.  

 Der løbes med SI-tidtagning, MEN UDEN UR !!! 

 Du må se din bane i 1 minut, hvorpå du beslutter den tid, du mener at bruge på banen. 

 Din valgte tid noteres af starteren. 
 

SI-tid: Tag din SI-brik med – mangler du SI-brik, kan en sådan lånes ved start. Husk aflevering. 
 

Baner: Bane 1: 6,8 km / 19 poster,  Svær orientering – Mindst 165 højdemeter. 

 Bane 2: 4,9 km / 13 poster,   Svær orientering – Mindst 110 højdemeter. 

 Bane 3: 3,0 km /   9 poster,   Mellemsvær orientering – Mindst 75 højdemeter. 

 Bane 4: 2,0 km /   8 poster, Mellemsvær orientering – Mindst 50 højdemeter, ældrevenligt kort i 1:5.000. 

 Bane 5: 4,0 km / 13 poster, Vej/sti – Mindst 80 højdemeter og til mindre rutinerede løbere. 

 Bane 6: 2,5 km / 12 poster,      Lettere orientering, til nye løbere/ungdom, mindst 55 højdemeter. 

 

Kort:  Banerne 1, 2, 3, 5 og 6 løber med kort i 1:7.500 – bane 4 løber med kort i 1:5.000. 

 Pakket i plastlomme med definitioner på forsiden. Ingen løse definitioner. 
 

MÅL: SI-brikken aflæses 2 gange – en timerstrimmel med dit navn gives til målpersonen. 

 Du må selv beholde den anden strimmel.  
 

Tilmeld: Til gert.bogevig@gmail.com senest onsdag, d. 21. november kl. 24.00.  

 Oplys dit banevalg og SI-brik–nummer eller om du skal låne en SI-brik. 

 OBS !!! Der trykkes ekstra kort, så der kan mødes op direkte på dagen. 
 

Præmiefest: Festgruppen vil rundsende nærmere om klubmesterskabsfesten. 

 Kåring af klubmester 2018, som får overrakt PILEKOGGERET. 

 Stor hyldest til vinderen af årets skildpadde. 

 Kagekonkurrence – Vinder din kage ??? 

 BOMKANONEN affyres – send snarest dit indlæg til vibe.bogevig@gmail.com. 

 

Velkommen:     Vibe, Kaj R., Jens A. H. og Gert 
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