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Instruktion 
Arrangør OK Roskilde 

Stævne MTBO sprint 

Dato Fredag den 1. september 2017 - aftensprint. Fri start ml kl. 18-19 

Løbsområde Boserup Skov ved Roskilde 

Mødested OK Roskildes klubhus ’Nordpilen’.  

Bjældevej 20, 4000 Roskilde. Herfra 2,5 km til start på cykel. 

Undgå parkering på Bjældevej, benyt græsareal syd for klubhuset. 

 

Kort Boserup Skov 1:7500 - 2,5 m ækv. Rev 2017 

 

OBS: Spor som på kortet er tegnet med samme signatur, kan i terrænet 

have ret varierende udseende.  

Eks: MTB sporet er pt rigtig fint, særligt i tørvejr. Andre spor er mindre 

tydelige pga bevoksning/blade og/eller mindre færdsel.  

Terrænbeskrivelse Boserup Skov. Typisk blandingsskov, let kuperet og med et veludviklet 

stinet. Generel god kørbarhed. Der er MTB spor i skoven. 

 

Regler Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger Reglement  

http://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/vejledninger-reglement-

arkiv/mtbo-vejledninger 

Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. 

MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig udenfor 

skovens stisystem samt benytte spor, der ikke er gengivet på kortet. 

 

Klasser Ifølge reglementet - se i øvrigt startliste 

Kontrol/Tidstagning Der anvendes elektronisk tidtagning: Sport Ident.  

Lånebrik udleveres ved start. 

Tjek kontrol numre. Enkelte poster står tæt.  

 

HUSK at få aflæst SI brik i stævnecenter efter dit løb. 

Start Individuel start. Put & drive ml. Kl. 18-19. OBS: Solen går ned kl. 20.04 

  

Kortet tages fra kasse 1 minut før starttid. 

Det er deltagerens eget ansvar at tjekke, at det er korrekt kort. 

Elektronisk lånebrik udleveres ved start. 

STARTTIDER: på www.okr.dk 

Afstande 

Parkering 

Parkering - stævnecenter: 0 m, følg skilte. Undgå parkering på 

Bjældevej, men benyt græsareal syd for klubhuset. 

 

Stævnecenter – start:  2500 m på cykel. 

Ønsker du at køre i bil til skoven er adressen Boserupvej 76 (Første P-

plads i skoven når du kører fra Roskilde mod skoven af Boserupvej) 

 

Service Omklædning i OK Roskildes klubhus  - Bjældevej 20, 4000 Roskilde 

 

Tilmelding og 

betaling 

Deltagere som ikke har tilmeldt sig via o-service betaler i stævnecenter. 

Startafgift kr. 100,00. Lejeafgift for elektronisk brik: kr. 20,00 

 

Organisation 

 

OK Roskilde 

Kontakt person Claus Rasmussen - tefosdk@gmail.com 
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