NATUGLE 2014
Samlet resultat (foreløblig)
I marts 2014 flyver natuglen igen i det midtjyske. Datoer og arrangører er som følger:
Onsdag den 5. marts
Onsdag den 12. marts
Onsdag den 19. marts
Onsdag den 26. marts

: Aarhus 1900 Orientering
: Silkeborg OK
: Herning OK
: Nordkredsens venner

Indbydelse og instruktion til de enkelte løb findes som vanligt på O-service under de
respektive datoer.
Fælles for de fire afdelinger






Start mellem 18.30-19.30, men tjek med de respektive klubbers indbydelse.
Der er fri start, idet der dog skal være mindst 1 minuts interval mellem løbere i
samme klasse.
Parløb er tilladt i alle klasser
For at konkurrere i den samlede stilling må man deltage i 3 ud af 4 løb. Der er
præmier til den samlede vinder i alle klasser.
Der er ingen børnebaner, men det tilstræbes, at let bane lægges langs veje og
stier og med højst to momenter.

Startafgift
Junior ( - 20 år)
Senior (21år - )
Ved evt. leje af brik

: 40 kr.
: 50 kr.
: +10 kr

Klasser og ca. banelængder :

Svær

Svær

Mellemsvær

H15-16

5,0 km

D15-16

4,0 km

D-14

3,5 km

H17-20

6,0 km

D17-34

5,0 km

H-14

3,5 km

H21

7,5 km

D35-44

4,0 km

H/D17B

3,5 km

H35-44

6,0 km

D45-54

4,0 km

H45-54

5,0 km

D55-

3,5 km

H55-64

4,0 km

Let

H65-

3,5 km

Beg.

2,5 km

Natugle 4 – 26. marts 2014 – Karup Ådal
Slutinstruktion

Startliste

Bane result Klasse result

Stræktider

Mødested, stævneplads Hessellund Campingplads
Kort

Stævneleder

Ådalen 1:10.000 ækv. 2,5m 2012 rev.2014
Egeskov med pletvis nåletræer. Lettere kuperet
med en del slugter, vådområder ned til Karup å.
En del gamle skyttegrave og bunkers, super godt
Via O-service senest onsdag den 24. marts 2014.
Angiv nr. på egen emit-brik.
Mulighed for tilmelding på dagen, så længe kort
haves + 10 kr. ekstra i startafgift.
Lars-Ole Kopp. NK - Venner
Indbetales klubvis til Andelskassen
Konto 5959 8024285
Ja, kaffe, the, øl og vand samt brød og slik
Bad, måske, vil fremgå af slutinstruktion,
gode omklædningsforhold
Lars-Ole Kopp

Stævnekontrol

Birgitte Halle

Banelægger

LOK

Banekontrol

Christian L. Rasmussen Karup OK

Terræn

Tilmelding
Tilmeldingsmodtager
Startafgift
Kiosk
Bad og omklædning

