
 

 

 

Instruktion til Holbæk OKs Mini Natcup 2. afd. i Kårup skov 

Tirsdag den 23. oktober 2012 

 
Løbsområde: Fortrinsvis åben bøgeskov med et veludviklet stinet og generel god 

gennemløbelighed, dog med kraftig underskov af brombær visse steder. Den sydlige 

del af skoven er stærkt kuperet. 

 
Kort:  Kårup skov , 1:10.000, 2,5 m ækv. Tegnet 2007, rettelser i 2012. 

 

Stævneplads/Parkering: Kantparkering på grusvej ved navn "Birkeberg". Afmærkning på Vindekilde Strandvej. 

Start/mål: Umiddelbart syd for parkeringsområdet på Birkeberg 

 
Baner: Der er 3 baner. 

 Bane 1: Lang svær, 6,9 km – 20 poster, start kl. 18,30  

 Bane 2: Kort svær, 5,4 km – 15 poster, start kl. 18,35 

 Bane 3: Mellemsvær 3,8 – 12 poster, start kl. 18,40 

 
Start: Start: Bane 1: samlet start kl. 18.30, de 5 første poster i valgfri rækkefælge 

Bane 2: samlet start kl. 18.40, de 5 første poster i valgfri rækkefølge 

Bane 3: samlet start kl. 18.35, de første 3 poster i valgfri rækkefølge 

 
Starten er i nærheden af stævnepladsen og fremkald til start vil ske ca. 5 minutter før, 

hvor der også vil være en kort instruktion på startstedet.  

 
OBS! Husk at cleare og tjekke din SI-brik inden du går til start. 

 
Lånebrikker udleveres på stævnepladsen og der er ingen løse postdefinitioner, kun de 

trykte definitioner på kortet. 

 
Mål:  I umiddelbar nærhed af stævnepladsen. 

 
Husk at få aflæst din SI-brik efter målgang, også selvom du ikke har gennemført så vi 

ved du er kommet tilbage fra skoven. 

 
Åbne baner: Der er printet ekstra kort og eftertilmelding kan ske inden kl. 18,15 på alle 3 baner, så 

længe kort haves. Priser er kr. 40,00 (leje af SI-brik kr. 15,00) 

 
Resultater: Kommer hurtigst muligt på hjemmesiden: 

http://www.holbaekorienteringsklub.dk/aktiviteter/natcup/2012/ 

 
Faciliteter:  Der er ingen faciliteter på stævnepladsen. 

 
Stævneleder/banelægger: John Jensen, tlf. 59 30 48 04 

 

Vel mødt i skoven! 
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