
 

Anden Juledagsløb 2019 

Indbydelse/Instruktion  
 

Orienteringsklubben HTF inviterer til 

Anden Juledagsløb den 26. december 2019 
 

 

Mødested: Tørning Mølle, Tørningevej 6, 6500 Vojens 

Løbsområde:  Tørning Mølle 

Kort: 1:5.000 (eller cirka deromkring), ækvidistance 2,5 meter. Nytegnet 2017 og 

enkelte rettelser 2019 

Stævnecenter: Møllerens hus 
Stævnecenteret åbner kl. 9.15 

Parkering: Ved Tørning Mølle  

Afstande: Parkering – stævnecenter: 0-100 meter 

Stævnecenter - start: 0 meter 

Terrænbeskrivelse: Mellem kuperet blandings skov med indslag af nåleskov. Veludviklet og varieret 
stinet med en del bakker 

Start: Fælles start for den lange bane er kl 10.00 

Fælles start for den korte bane er kl 10.15 
For sent startende henvender sig til stævneledelsen. 

Baner: Lang bane med en max tid på 11/2 time 
Kort bane med en max tid på 1 time 

Åbne baner Deltagelse af åben for alle, så mød bare op. Der trykkes et hvis antal kort, som 

uddeles efter først til mølle-princippet. Ved mail til stævneledelsen kan kort 
reserveres på forhånd. 

Instruktion: En kort instruktion gives umiddelbart før start 

• Der løbes to og to, både på den lange og den korte bane. Find gerne en 

makker på forhånd, eller mød op på dagen, så matcher stævneledelsen 
dig med en 

• Posterne skal tages i rækkefølge 

• Man kan vælge at springe en post over 

• Sidste post skal tages 

• Posterne præsenteres en ad gangen. Man beslutter selv om man vil have 

en post præsenteret. Hvis en post er præsenteret, skal den også besøges 

• Hver post der besøges, giver et point 

• Overskridelse af maks tid straffes for hvert minut med et point 

Kontrolsystem: Der anvendes Emit, låne brikker udleveres ved start  

Tilmelding: Sker på dagen, men kort kan reserveres ved mail til jmfinderup@hotmail.com 

Startafgifter: Gratis for alle 
Eventuel brikleje er gratis 



Postbeskrivelser: Forefindes ikke, almindelig O-kort forefindes hængt op ved stævnecenteret 

Resultater: Kommer på klubbens hjemmeside efter løbet 

Præmier: Præmieoverrækkelsen afvikles hurtigst muligt efter kl 11.45 
Der er præmier til de tre bedste hold på den lange og den korte bane  

Eftertilmelding: Der er mulighed for tilmelding på dagen ved først til mølle-princippet. 

Børnebaner: Den korte bane er beregnet for børn. Der er godteposer til alle børn, som 
gennemfører 

Overtrækstøj Ingen transport af overtrækstøj 

Mål Der er mål i stævnecenteret og maks tid er 90 minutter for den lange bane og 60 

minutter for den korte bane 

Hjemmeside: OK HTF’s hjemmeside – arrangementer – træningsløb: https://okhtf.dk 
Hvis der kommer opdateringer, annonceres det på OK HTF’s Facebook side og 

facebookgruppe 

Forplejning: Efter løbet serveres der æbleskiver og gløgg 

Toilet og bad: Der vil være toiletter i stævnecenteret og ingen mulighed for bad. 

Stævneledelsen:  Jeanette og Mogens Finderup jmfinderup@hotmail.com (26351986) 
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