
Velkommen til 

Orienteringsløb i Boller Nederskov 
 

Horsens Orienteringsklub indbyder til træningsløb i 

Boller Nederskov lørdag den 16. oktober. Mødestedet 

er græsarealet umiddelbart nord for Boller Slot 

(55°50'19.6"N 9°53'45.2"E eller 55.838781, 9.895892), 

og der er kantparkering langs Boller Slotsvej.  

Der kan startes mellem kl. 12:30 og 14:00, og postind-

samlingen påbegyndes omkring kl. 15. Startgebyret er 

10 kr. for løbere under 25 år, mens øvrige løbere kan 

deltage for 20 kr. Der kan betales kontant eller med 

MobilePay på 34505. 

I anledning af Danmarks Motionsuge er der lavet en 

ekstra og længere mellemsvær bane – perfekt for den 

stærke løber, som ikke nødvendigvis har prøvet orienteringsløb før. Dagens længste bane er også læn-

gere end sædvanligt, da det er en relativt åben og flad skov med terræn, som indbyder til hurtigt løb. 

Der er dog frit valg mellem alle banerne, som er vist i tabellen herunder. 

Bane Længde Poster Målestok Kortvend 

1 Svær (lang) 9870 m 34 1:10000 Ja 

2 Svær (mellem) 6590 m 18 1:10000 Nej 

3 Svær (kort) 3640 m 12 1:7500 Nej 

4A Mellemsvær (lang) 8140 m 23 1:10000 Ja 

4B Mellemsvær (kort) 4800 m 18 1:10000 Nej 

5 Let 3630 m 13 1:10000 Nej 

6 Begynder 2060 m 11 1:10000 Nej 

Bemærk, at det ikke er tilladt at passere dyrkede arealer , private områder  og områder, 

som er markeret forbudte . 

Der vil være elektronisk tidtagning med SPORTident-systemet. Løbere, som ikke selv medbringer en 

SPORTident-brik, kan gratis låne en brik, og der vil være mulighed for at låne et kompas. En mistet 

SPORTident-brik medfører dog et erstatningsgebyr på 400 kr.  

Resultater vil offentliggøres løbende på Liveresults, og de officielle resultater 

samt stræktider vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. Løbet læg-

ges desuden på O-Track, så løbere med GPS-ur kan sammenligne vejvalg.  

Det er vigtigt, at alle løbere melder sig i mål – gennemført eller ej. Så ved vi 

nemlig, om vi har fået alle med hjem igen. I øvrigt tager vi gerne imod spørgs-

mål, hvad end man har brug for hjælp, vil lære mere eller blot er nysgerrig.  

Vi glæder os til at se jer i skoven! 

Frank & Thomas Emil 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=20837&lang=en
https://horsensok.dk/

