
 

 

Orienteringsklubben Sorø inviterer til orienteringsløb  

Mandag den 5. juni 2017.  

Det traditionsrige pinseløb afvikles igen i år, ved Sejerøbugten som vanligt. Vi lover godt vejr 

og mulighed for en dukkert efter løbet. 

Tag frokostkurven med og få et slag rundbold efter løbet. 

 

Løbsområde ..... : Eskebjerg Lyng 

Mødested ......... : Lyngvej 4593 Eskebjerg.  Parkering v/ strandparkering.  

  

Mødetid ........... : Registrering af navn, brik og løbsklasse fra kl. 9:00. Start kl. 10:00 for 

pointløb og efter kl. 10.10 for andre baner.  

Tilmelding  ..……: Tilmelding via skabelon på https://goo.gl/Y9enkT.   

Senest den 2. juni. Tilmelding på dagen plus 25 kr. 

Tilmeldte her: https://goo.gl/Dj4L29 

Afstande .......... : Registrering og start findes indenfor 200 meter fra parkeringsområdet, Fra 

mål til bad er til P er der ca. 200 mtr.  

P 

http://www.kalundborgnatur.dk/eskebjerg-vesterlyng.html
https://goo.gl/Y9enkT
https://goo.gl/Dj4L29


 

Kort................. : Pointløb: givetvis noget der med en vis vilje kan betegnes som en afspejling 

af terrænet.  

Alm. Baner. Nyeste kort fra 2015. 1:7.500 2,5 m ækvidistance, med smårettelser   

Terræn ............ : Åben 

hedelandskab med god 

gennemløbelighed og 

oversigt. 2 vandreklitter, 

krydret med andre tungt 

løbet sandpartier og tætte 

enebær områder med svær 

gennemløbelighed og ingen 

oversigt. Kun få veje/stier 

men til gengæld mange 

detaljer i øvrigt. Desuden 

forekommer et mindre 

stykke skov midt i området, 

hvor der er mange stier.  

Kontrolsystem .. : Der 

benyttes SportIdent. Alle 

SI-briktyper kan anvendes. SI-brik kan lejes for kr. 15,-.  

Baner…….:  

Pointløb. Fællesstart. Klasser – Unge 6-16 år, Voksne 17-54 år, Meget Voksne 55-99 år. 

Damer og herre. 

 

Nærmere instruktion følger på dagen – men en vis viden om kort, korthistorie, opmåling og 

visualisering kan give pote. Der er 60 min til rådighed, bonusposter kan forekomme. 

 

Almindelige baner 

Kort, let 2,5 km.  

Svær 3,5 km  

Svær 5 km.  

Enkeltstart efter pointløbsstart. 

   

Startafgift ........ : Alle 25 kr. (50 kr. efter den 2. juni). Mobilepay til 72202462 – alternativt 

på dagen i kontanter. 

Leje af SI-brik .. : Kr. 15,-.  

Start ............... : Fællesstart kl. 10.00 - Kort udleveres i startøjeblikket 

Alm. Baner – Put and Run efter fællestart 

Resultater……...: På dagen med præmier og på nettet hurtigst muligt efter løbet 

Banelægger ...... : Kristian Kærsgaard Hansen  

email: kristian@kaersgaard.dk 

 

mailto:kristian@kaersgaard.dk

