
 

Invitation til Juleløb  
26. december 2020 i Tørning Mølle 

 
Mange postløb med finurligheder 

 
Mødested og p-plads: 
Tørning Mølle, Tørningevej 6, 6500 Vojens. Man må tidligst ankomme til Tørning Mølle 10 min før ens 
starttid. Kommer man før, skal man blive i bilen, indtil 10 min før start.  
 
Kort:  
Tørning Mølle 1:7.500, ækvidistance 5 meter.  
 
Stævnecenter:  
Ingen. 
 
Afstande:  
Parkering til start ca. 200 m. 
 
Terrænbeskrivelse:  
Mellem kuperet blandings skov. Veludviklet og varieret stinet med en del bakker. 
 
Start:  
På grund af forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer, skal alle løbere have starttider. Løbere, der er kørt 
til Tørning Mølle i samme bil, får samme starttid. Løbere i 2 eller flere biler kan starte samtidig, hvis antal 
deltagere ikke overstiger 4 (i enkelte tilfælde 5). Startinterval mellem de forskellige starter er 5 min.  
Man må tidligst ankomme til start 5 min før ens starttid. 
Starttider fra kl. 9.30 – 11.30 afhængig af antal tilmeldte. 
 
Kontrolsystem: 
Der anvendes Emit. Lånebrikker udleveres ved start 
 
Postbeskrivelser: 
Løse postbeskrivelser forefindes ikke, men de er på kortet. 
 
Opvarmning: 
Der er ikke mulighed for opvarmning inden løbet bortset fra de 10 min inden, man starter. Har man behov 
for længere tids opvarmning, må dette ske et andet sted inden ankomst til Tørning Mølle. 
 
Baner:  
Der er i år kun en bane, men flere poster er lette postplaceringer, så alle har mulighed for at kunne deltage. 
Maks tid er en time. Overskrides tiden gives -1 point for hvert minut, man kommer for sent. 
Der er lagt op til, at det er et sololøb, men man kan vælge at løbe flere løbere sammen. Man skal da løbe 
sammen under hele løbet og må ikke dele sig op. 



Løbet er et mange postløb. Alle poster er indtegnet på løbskortet. Posterne skal ikke stemples i en bestemt 
rækkefølge. Drille nissen har dog været på spil. Ikke alle poster er med o-skærme og ikke alle 
poststempelenheder er opsat på stænger, men der er poststempelenheder ved alle poster. Søg og du skal 
finde. Den kan være placeret oppe eller måske nede. I enkelte tilfælde er den ikke direkte synlig. 
 
I nogle tilfælde vil der være et spørgsmål ved posten. Der vil være 3 svar muligheder. Der er opsat 3 
poststempelenheder, og posten med det rigtige svar stemples. 
Stemples den rigtige post får man 10 point. Stemples en forkert, får man kun 1 point.  
Kun en af posterne må stemples. Stemples mere end en, annulleres alle pointene ved posten, så man ingen 
point får for den post. 
 
I skoven er placeret poster, der ikke er indtegnet på kortet. Stemples disse gives der -10 point pr. post. 
 
Det er forbudt, at benytte hjælpemidler, telefon, internet m.v. 
 
Kort udleveres i startboksen lige inden start.  
 
Efter målgang:  
Når løbet er overstået, går man direkte til ens bil og kører hjem eller forlader området på anden måde. 
 
Tilmelding: 
Deltagelse kun ved forhåndstilmelding. Tilmelding skal ske til Guri Alm, email: loebstilmelder@okhtf.dk. 
Ved tilmeldingen skal man oplyse om hvilke andre løbere, man kører i bil sammen med til Tørning Mølle, og 
om man skal låne en emitbrik. Der kan ønskes en tidlig, midt i mellem eller sen starttid, hvis man tilmelder 
sig senest 23. december kl. 10.00.  
 
Starttider vil blive offentliggjort på HTF´s hjemmesiden samme aften. 
 
Ved senere tilmelding får man en tilfældig starttid enten sent eller tidlig. Denne starttid kommer ikke på 
hjemmesiden. Den bliver tilsendt på mail. Aller seneste tilmelding er den 25. december 2020, kl. 9.00. 
 
Eftertilmelding:  
Der er ingen eftertilmelding, og det er heller ikke muligt at møde op på dagen for at løbe. 
 
Begrænset deltager antal: 
Maks. antal deltagere er 90 løbere. Tilmelding foregår efter ”først til mølle princippet”. HTF´s medlemmer 
har dog fortrinsret til at deltage i løbet ved tilmelding senest 23. december, kl. 10.00. 
 
Startafgifter: 
Gratis for alle. Eventuel brikleje er gratis. 
 
Præmier: 
Der vil ikke blive uddelt præmier til vinderne efter løbet, men der vil senere, når der er mulighed for det, 
blive uddelt en præmie til den bedste herre, dame og ungdomsløber på under 16 år.  
 
Gløgg, æbleskiver og godteposer: 
I år bliver der ikke serveret gløgg, æbleskiver og heller ikke uddelt godteposer til børnene. 
 
Resultater: 
Resultaterne vil komme på HTF´s hjemmeside den 27. december. 

mailto:loebstilmelder@okhtf.dk


 
Banelæggere: 
Søren Dall og Guri Alm. 
 
VIGTIGT: Coronareglerne skal følges. Der må på intet tidspunkt være forsamlet mere end 10 personer på 
samme sted. Det er derfor vigtigt, at du overholder tidspunkterne og kører direkte hjem efter målgang. 
Kommer du før i mål end de andre, du kører i bil med, skal du opholde dig i bilen. Alle poster vil blive 
afsprittet inden opsætning, og der vil være håndsprit både i starten og ved mål. 


