Silkeborg Orienteringsklub
og Nordkredsens Venner
indbyder til Vinterlang 2
i
Silkeborg Sønderskov
Søndag den 14. januar 2018

Mødested

Himmelbjergegnens Natur- og idrætsefterskole
Vesterled 1, 8680 Ry
Sportshallen.

Parkering

Parkering på boldbanen ved efterskolen

Baner

20 km, 16 km, 10 km, 6 km og 3 km.
MTBO-Adventure, hvor nogle poster kun kan tages til fods. 20 km og 10 km

Kort

Silkeborg Sønderskov.
20 km,16 km,10 km og MTBO-Adventure: GI-Kort, 1:20.000 / Ækvidistance 5 m
6 km, 3 km: O-Kort, 1:7.500 / Ækvidistance 5 m

Terræn og lidt om
afholdelsen

Skoven er blandingsskov med åben bøgeskov og tæt granskov.
Kuperingen er en del krævende.

Startliste

Findes på løbets hjemmeside få dage før løbet.

Kontrolsystem

EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem.
Anvendes egen brik skal briknummer oplyses i forbindelse med tilmeldingen.
Leje af brik koster 15 kr. Mistet lejebrik skal erstattes med kr. 510,-.

Start

Der er samlet afgang til start kl. 9.40
Samlet start for alle baner kl. 10.

Afstande

Parkering på efterskolen.
Stævneplads-start ca. 1000 m.

Stævneplads

Stævnekontor på stævneplads åbner kl. 8.30.

Bad

Desværre ingen mulighed for bad, da baderummene er elevernes.

Toiletter

Der er toiletter på skolen.

VIGTIGT

Ingen løbesko i hallen

Kiosk

Kiosk oprettes i hallen.

Tilmelding

Klubvis tilmelding senest den 10. januar via O-service.
Tilmeldingsmodtager: Lars-Ole Kopp, larskopp@live.com , tlf. 24621803
Hvis intet briknummer anføres, opfattes det som et ønske om leje af brik.
Er du ikke medlem af en Orienteringsklub, sker tilmelding pr. E-mail til Lars Ole Kopp,
larskopp@live.com og betaling sker til Nordea, reg.nr. 2700, konto 725769040 eller
betaling på dagen. Husk at angive bane, navn og evt. klub.

Eftertilmelding

Der er ingen eftertilmelding, men der trykkes ekstra kort, der kan købes på dagen efter
princippet ”først til mølle”. Kortene sælges i stævnekonteret i tidsrummet fra kl. 8.30 til
9.30 mod et tillæg på kr. 15.
Mobilepay 24621803 (Lars-Ole Kopp) kan benyttes.

Startafgift

D/H –20: 50,- kr. - D/H 21-: 75,- kr. Lejebrik kr. 15,Startafgift og eventuel brikleje indbetales klubvis til Lars-Ole Kopp
Husk at oplyse afsenderklub.
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Stævneorganisation
Oplysninger

▪ Stævneleder: Jørgen Jørgensen, Silkeborg OK.
▪ Banelægger: Henrik Leth Jørgensen, OK Pan Århus
Ved stævneleder Jørgen Jørgensen, skovtrold51@gmail.com tlf.29921477
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