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Lørdagsløb i Staksrode
På vegne af Horsens Orienteringsklub byder Frank Krog Jensen og Thomas Emil Jensen
velkommen til lørdagsløb i Staksrode den 8. oktober 2022.

Baner Bane Sværhedsgrad Længde (km) Poster Stigning (m) Målestok Start
1 Svær 9,0 35 220 1:10000 2
2 Svær 5,8 21 125 1:10000 2
3 Svær 3,6 13 95 1:7500 1
4 Mellemsvær 4,0 15 110 1:10000 1
5 Let 3,2 16 115 1:10000 1
6 Begynder 2,4 12 110 1:10000 1

Mødested Der er afmærkning fra mødestedet i krydset mellem Vejlevej og Smedskærlund.
GPS-koordinaterne er 55.716046, 9.852678 eller 55°42’57.8”N 9°51’09.6”E.

T idspunkt Der er fri start mellem 12:30 og 14:00. Postindsamlingen begynder kl. 15:00.

T i lmelding Tilmelding foregår elektronisk på stævnepladsen. 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.

T idtagning Der vil være elektronisk tidtagning med SPORTident-systemet. Løbere uden egen
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.

Målgang Alle løbere bedes registrere sig i mål efter deres tur - gennemført eller ej. Dermed kan
vi være sikre på, at vi ikke efterlader nogen i skoven.

Afstande Parkering til stævneplads: 0-400 m
Stævneplads til start 1: 0 m
Stævneplads til start 2: 800 m (blå/hvid snitzling)
Mål til stævneplads: 50 m

Kortet Kortet er i målestokken 1:7500 for bane 3 og 1:10000 for de øvrige baner.
Ækvidistancen er 2,5 m. Det er tegnet i 2012 af Ole Christensen og Steen Frandsen, og
revideret i 2020 af Troels Jensen.

Træfældning I ugerne op til løbet har der været meget skovarbejde i Staksrode. Flere dele af
skoven er blevet helt eller delvist fældet, og kortet passer derfor ikke i disse områder.
For at vejvalg ikke skal afhænge af fældede områder med ukendt løbbarhed, er disse
markeret forbudte. De fældede områder må ikke passeres, men må gerne kantløbes.
Det omfattende skovarbejde betyder i øvrigt også, at mange af stierne er kørt op.
Desuden kan der forekomme spor i skoven, som ikke er tegnet på kortet.

Øvrige afvigelser
og snitz l inger

Terrænet langs strandenændres over tid, idet segmenter af jorden af og til skrider ned
mod havet. Det betyder, at kortet langs skovens sydlige kant ikke altid er helt
nøjagtigt. Der kan eksempelvis være afvigelser i kurve- og stibilledet. Når der er
afvigelser på stier, som er relevante for Let og Begynder, vil disse være markerede
med snitzlinger.

Resultater Resultater offenliggøres løbene på Liveresults. De officielle
resultater samt stræktider vil blive offentliggjort på
Horsens Orienteringsklubs hjemmeside. Løbet vil desuden
være tilgængeligt på O-Track, så løbere med GPS-ur kan
sammenligne vejvalg.

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=24222&lang=en
https://horsensok.dk/

