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 Torsdag den 10. december 2015 

 

Baneresultat med slettet stræk 

 

Instruktion          startliste        baneresultat      klubresultat      stræktider  

 Samlet resultat for alle fire Natteravneløb 
Alle lister er foreløbig resultater, jeg vil kigge nærmere på stræktider til post 43 

Og derefter muligvis slette dette stræk, posten må vi erkende stod lidt for langt nede. 

Beklager og undskylder for dette..:-) 

Tak til jer  for deltagelse til Natteravn 2015, altid en fornøjelse at kunne være en del af det. 

TILLYKKE TIL VINDERNE af Natteravn 2015 
 

og glædelig jul og godt O-løbs år 2016 til jer alle  
 

Stævneplads/kontor Åbent område i vestlige del af Stenholt/ Buchwalds plantage se via dette 

link: http://map.krak.dk/m/OnMVq 

Løbsområde Stenholt/Buchwalds plantage 

Terrænbeskrivelse: Et spændende skovområde vekslende mellem nåleskov og løvskov. Fint 

stiforløb og kurvebilledet varierer fra fladt til stærk kuperet. 

Kort  Stenholt 1:10.000 eller 1:7.500 ækvidistance 2,5 m. 

Postbeskrivelse IOF-symboler. Forefindes på kortet. Der udleveres løse postbeskrivelser mod 

forevisning af forsvarlig fastgørelse. 

Baner  Bane 1. 7 km svær. 

  Bane 2. 5,5 km svær 

  Bane 3. 4,5 km svær 

  Bane 4. 3,5 km svær 

  Bane 5. 4 km mellemsvær 

Kontrolsystem Emit elektronisk kvitteringssystem. 

Eftertilmelding: Fra kl. 16:30 til 18:30  

Start Første start kl. 17:30 (eller når det er mørkt nok). 

 Fri start med 2 min mellem startende på samme bane. 

Afstande Parkering – stævneplads: 100m.  Stævneplads-start: max. 100 m. 

Bad/omklædning Ingen bademulighed og toiletter, telt vil være der til omklædning 

Forplejning Kiosk ved stævneplads med varm suppe, slik, kaffe, øl og vand. 

Tilmelding  Klubvis via O-service senest d. 8. december 2015  

Tilmeldingsmodtager Lars Ole Kopp, mail: larskopp@live.com 
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Startafgift  H/D -20  : kr.50,-    

H/D 21-  : kr.60,- 

Leje af emit brik: kr. 15,- 

Præmier  Til samlet vinder 3 ud af fire løb: Ungdom H/D -20 og H/D 21- alle baner 

Løbsledelse  Stævneleder          Lars-Ole Kopp Nordkredsens venner 

  Banelægger          LOK  Karup OK 

  Banekontrollant    Chr.L. Rasmussen Karup Orienteringsklub 

 


