
 

Invitation til Juleløb  
26. december 2022 i Tørning Mølle 

 
Pointløb med Nisse drillerier. 

 
Mødested og p-plads: 
Tørning Mølle, Tørningevej 6, 6500 Vojens  
 
Kort:  
Tørning Mølle 1:7.500, ækvidistance 5 meter.  
 
Stævnecenter:  
Tørning Mølle. 
 
Afstande:  
Parkering til start ca. 100 m. 
 
Terrænbeskrivelse:  
Mellem kuperet blandings skov. 
 Veludviklet og varieret stinet med en del bakker. 
 
Instruktion: 
Samlet instruktion og udlevering af kort kl. 9.55. 
 
Start:  
Samlet Start kl. 10.00. 
 
Kontrolsystem: 
Der anvendes Emit. Lånebrikker udleveres ved start 
 
Postbeskrivelser:     
Løse postbeskrivelser forefindes ikke, men de er på kortet. 
 
 
VIGTIGT: Der må ikke skiftes tøj ved bilerne det skal forgå  
inde i bilerne eller inde i lokalerne på Tørning mølle. Beboerne 
har følt sig stødt af os halv nøgne personer der skifter tøj ved 
bilerne. 
 
 
  



 
 
Baner:  
Der er i år en bane, men flere poster er lette postplaceringer, så alle har mulighed for at kunne deltage. 
Maks tid er en time. Overskrides tiden gives -5 point for hvert minut, man kommer for sent. 
Løbet er et par løb, undtagelse kan man løbe alene. Man skal løbe sammen under hele løbet og må ikke 
dele sig op. Samme post stemplet flere gange tæller minuspoint.  
Alle poster er indtegnet på løbskortet. Posterne skal ikke stemples i en bestemt rækkefølge. Drille nissen 
har dog været på spil. Han har således givet poster et tilfældigt nr.  
Stempelenheder er opsat på stænger, med små posterskærme. Der er henholdsvis 50, 40, 30, 25, 20 og 10 
point for stemplede poster, der er minusdobbelt op point for mere end 4 poster med ens værdier over 25 
point.  
Eks.: 4*50p = 200 point,  5*40p = 200-80 = 120 point,  5*30 = 150-60 = 90 point 5*25 = 125 point,  
10*10p = 100 point.  ialt  635 point.  
Posternes point kan ses på kontrol nr. på posten. Max opnåelige point er 805. 
Kort udleveres på pladsen lige inden start.  
 
Startafgifter: 
Gratis for alle. Eventuel brikleje er gratis. 
 
Præmier: 
Der vil blive uddelt præmier til vinderparret  
og til par nummer 8.  
og til bedste ungdomsløber under 16 år. 
Der kan kun vindes en Præmie pr. løber/par. 
 
Gløgg, æbleskiver og godteposer: 
I opholdsstue bliver der serveret gløgg,  
æbleskiver og uddelt godteposer til børnene. 
 
Resultater: 
Resultaterne vil komme på HTF´s hjemmeside  
den 27. december. 
 
Banelæggere: 
Niels E. Kofoed.  
 
 


