
Instruktion  

Klubmesterskabsløb 2012,  lørdag 27. oktober i Valborup Skov (syd) 
Klubmesterskaber for HG, Køge OK, Holbæk OK og OK Roskilde – åbne baner for øvrige VTR-klubber 

Stævneplads, start m.m. for enden af Lerbjergvej (syd for Hvalsø/Smidstrup) –  http://goo.gl/maps/fJzHS 

Der opfordres til samkørsel, da der er begrænsede parkeringsmuligheder ! 

Vær opmærksom på at der bruges gamle SI-enheder, så nye brikker af typen 8, 9, 10 eller 11 (numre over 1 

mio – med enkelte undtagelser) duer ikke ! – der udleveres en lånebrik 

Der er et andet o-løb i området (Sølvøkseløbet) – med overlappende baner og poster (tjek postnumre) ! 

Tidsplan: 
12.00 - 12.45 Åbne baner 
13.00 - Klubmesterskab HG 
13.20 - Klubmesterskab Køge 

13.40 - Klubmesterskab Holbæk 
14.00 - Klubmesterskab Roskilde 

 
Fortrykt kort udleveres i startøjeblikket. Dog udleveres kort 2 min. før på Hvid bane. 
Deltagere i klubmesterskaber startes med ca. 2 min. startinterval. Alle benytter startpost ! 

Startliste kommer på OK Roskilde’s hjemmeside senest onsdag. 

 

Parkering: 

Vi har fået tilladelse til parkering på skovvej – følg P-vagternes anvisninger ! 

Afstand P-stævneplads/start/mål: 0 – 400 meter 

 
Baner 
1 – Svær/Sort 9,8 km., 24 poster  
2 – Svær/Sort 7,0 km., 16 poster 
3 – Svær/Sort 5,8 km., 13 poster 
4 – Svær/Sort 4,7 km., 14 poster 

5 – Svær/Sort  3,8 km., 11 poster 
6 – Msvær/Gul 5,6 km., 16 poster 
7 – Msvær/Gul 4,7 km., 7 poster 
8 – Let/Hvid 3,1 km., 9 poster  

 

Åbne baner 
Alle ovenstående baner tilbydes som åbne baner – pris: 25 kr. 

Forhåndstilmelding er slut, men send en mail til mogens.hk@gmail.com senest 25/10, så er du sikker på at 

få dit ønske opfyldt – ellers er det først til mølle… 

 

Kort:                  Valborup Syd 1:10.000, revideret okt. 2012, A4 (udleveres i plast-pose ved start)  

OBS – ingen løse postdefinitioner 

 

Banelægger: Asger Jensen 

 

SportIdent:     SI-brikker type 6 eller ældre (se ovenfor) – brik kan lejes for 10 kr. 


