INDBYDELSE
MELLEMDIST. MED LABYRINTORIENTERING
I ROLD SKOV VÆLDERSKOVEN
Arrangeret af Rold Skov Orienteringsklub.
Løbet indgår som en del af arrangementet Rebild 2 Dages 2017.
Der løbes en mellemdistance med indlagte labyrinter, hvor det gælder om at være præcis og
lynhurtig med orienteringen.
Der løbes 2-3 sløjfer med almindelige stræk og poster, i et område med åbne græsområder og
åbent skovterræn. Hver sløjfe kommer forbi labyrinten, der er opstillet lige ved målområdet. Efter
sidste besøg i labyrinten løbes der i mål.

Tidspunkt:

Lørdag den 2. september 2017.
Stævneplads åben fra kl. 1200.
Første start kl. 1300.

Løbsområde:

Rold Skov Vælderskoven.

Mødested:

Pladsen syd for Troldeskoven i Rold Skov. Afmærkning på vej
nr. 180 ca. 5,1 km. nord for Rold og ca. 1,8 km. syd for vejen
mod Rebild/Skørping (Vælderskoven). Første afmærkning ved
koordinat 56.818369, 9823038.
Parkering på stævnepladsen for de først ankomne. Derefter
kantparkering på grusvej, der fører ind til stævnepladsen.
Samme grusvej ensrettes således at man kører ud til vej nr.
180 andet steds.

Kort:

O-kort Rold Vældeskoven og Rebild Bakker. Omtegnet og
redigeret i 2016 og 2017, efter digital højdemodel (COWI)
1:7.500 for alle klaser.
Ækvidistance 5 m

Terrænbeskrivelse:

Åben storskov bestående af høje gran- og bøgetræer.
Moderat antal stier og hugninger og middel til svært kuperet.
Rold Skov når den er allerbedst. Kortet er senest anvendt til
DM Ultralang 2017.

Baner

Bane

Kategori

Ca. banelængde

Bane 1

svær

5,0

Bane 2

svær

4,0

Bane 3

svær

3,0

Bane 4

let

2,0

Alle baner er blandet dame- og herrebaner.

Åbne baner:

Sælges på stævnepladsen mellem kl. 13 og 14 - så længe der
er kort.
Tillægsgebyr kr. 20 pr. kort.

Kontrolsystem:

Der er elektronisk tidtagning med Emitsystemet.
Erstatningspris på ikke tilbageleverede brikker kr. 600.

Start:

På stævnepladsen.

Afstande:

Afstand fra parkering til stævneplads: 100 - 500 m.

Børnebaner:

Der henvises til bane 4 – let.

Børneparkering:

Der er ingen børneparkering.

Kiosk:

Der vil være en velassorteret kiosk på stævnepladsen med:
- Chokolade, lakrids og søde sager.
- Kage
- Kaffe, te, øl og vand

Toilet og bad:

Toiletvogn på stævnepladsen.
Der tilbydes ikke bad.

Tilmelding:

Via O-service - for danske medlemmer af en o-klub
– hvis ingen briknummer angives, betragtes det som ønske af
lejebrik.

Via løbets hjemmeside - med samtidig indbetaling af løbsgebyr.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 25. august 2017.

Startafgift:

Til og med 20 år kr. 50.
Fra 21 år kr. 80.
Tillægsgebyr kr. 20 for løbere uden egen Emit-brik.
O-klubber: Klubberne indbetaler startafgift klubvis ved sidste
tilmeldingsfrist til RSOK´s konto i Spar Nord Bank, 93491905747335.
Andre danske løbere og udenlandske løbere: Indbetaling
samtidig med tilmeldingen på ovennævnte konto.
Specielt for udenlandske deltagere:
IBANnr.
DK3891271905747335
BIC-kode
SPNODK22

Instruktion og
startliste:

Instruktion og startliste vil være tilgængelig på
www.rebild2dages.dk og www.o-service.dk fra onsdag den 30.
august 2017.
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