
INSTRUKTION 11. september 2021 
Afmærkning fra krydset Springbankevej og Lindet Kratvej, 7323 Give.  

Koordinater N 55.88133, E 9.36220 

Der SKAL kantparkeres i den nordlige side af Horsbjergvej. Det er en offentlig vej. 

Kortet i målestok 7:500 er tegnet i 2018, og har fået enkelte rettelser i 2019. Der er flere steder 

uoverensstemmelser mellem kort og terræn, og terrænet har ret. Der er en del skydetårne, og de står 

ikke alle sammen, hvor de er markeret på kortet. HUSK, at de mange forbudte områder ikke må 

betrædes. 

BEMÆRK: POSTINDSAMLING STARTER SENEST KL. 15. 

I dag byder vi på Banelængde 

Bane 1: 8620 m svær – 24 poster 

Bane 2: 5820 m svær – 15 poster  

Bane 3: 3390 m svær – 9 poster  

Bane 4: 4170 m mellemsvær – 11 poster  

Bane 5: 3030 m let – 11 poster  

Bane 6: 1980 m begynder – 11 poster  

 snitzlet mellem post 6 og 7 

Proceduren er den sædvanlige, nemlig 

Læg startafgiften i pengekassen, eller betal via  

MobilePay nr. 34505. 0-24 år: 10 kr. 25 år og 

derover 20 kr.  

Er du ikke medlem af Dansk Orienterings-

Forbund betaler du 20 kr. mere uanset alder. 

Udfyld et startkort med navn, banenr. og briknr. 

Aflevér det udfyldte kort til os. Hvis du ikke 

selv har en brik, låner du en uden beregning. 

Taber du brikken, skal den erstattes med 400 kr.  

Tag et vandfast og printet kort. 

Husk at rense og tjekke brikken (også selvom 

brikken er lånt). Der er clear- og checkenheder 

ved start. 

Opsøg posterne i rækkefølge og sæt brikken i 

enheden for at få ”kvittering” ved bip-lyd 

og/eller rødt blink. 

Husk at sætte brikken i målenheden inden du 

henvender dig til os for at få stræktider. 

Har du brug for hjælp, så henvend dig til os, og 

vi finder en, der med glæde råder og vejleder 

dig omkring dagens orienteringsløb. 

Løbet er tilgængeligt på O-Track fra kl. 13. 

Rigtig god tur i skoven! 

Tove & Peer 

 
 

Vejvisning herfra 


