
INDBYDELSE TIL TRÆNINGS-PRÆCIONS-ORIENTERING 
LØRDAG DEN 10 JUNI 2017 I ROSKILDE 

 
STÆVNECENTER:   OK Roskilde’s klubhus, Bjældevej, 4000 Roskilde 
                                       Klubhuset har åbent fra kl.1100. Du kan her evt. indtage din medbragte mad/drikke 
                                       Kør helt op til klubhuset, her bliver anvist plads til bilen, parker ikke på selve 
                                       Bjældevej. Klubhuset er handicap-venligt. 
 
INSTRUKTION:         Der vil gives lidt instruktion/svar på spørgsmål vedr. præcions-orientering fra 
                                       omkring kl. 1200 til 1230. 
 
BANER:                       Elite  ca. 1700 m. (svær med falske poster) kontrolmarkering blå 
                                       A       ca. 1350 m.  (mellem til svær, ingen falske poster) kontrolmarkering rød 
                                       C       ca. 1200 m.  ( let, ingen falske poster) kontrolmarkering hvid 
                                       Endvidere har alle 3 baner Tidskontrol. 

Banerne kan gennemføres ved gang, rollator, køre-
stol og el-køretøjer. Hjælp til kørestolsbrugere må 
medtages. Disse må dog ikke hjælpe med at løse op-
gaven. Men ene og alene være en hjælp for den han-
dicappede, alt efter behov. 
Underlaget består af fastkørt grus, asfalt el. lign. fast 
underlag. 
Det er ikke tilladt at begive sig ind i terrænet (udenfor 
stierne).  
Der findes ikke opdeling af damer og herre, alle kon-
kurrerer på lige vilkår på banerne. 

START / MÅL:               Er klubhuset, start kl. 1230-1330, køstart elite banen starter med tidskontrol, me- 
                                          dens bane A og C slutter med tidskontrol. 
 
TILMELDING:               Du kan tilmelde dig ved ankomst til stævnecenter (klubhuset) fra kl. 1100, men du  
                                          må også gerne tilmelde dig på forhånd (senest torsdag) på mail, således jeg kan 
                                          planlægge lidt på forhånd.  bjoernvognbjerg@outlook.dk   
                                         Startafgift er kr. 30,- pr. deltager, der betales ved ankomst. 
                                          Ved hjemkomst er der kaffe/ te / klar vand og lidt brød i klubhuset. 
 
HUSK MEDBRING:     Din sport-ident pind samt en stiftklemme (har du ikke disse ting, kan de lånes i 
                                         klubhuset). 
 
KORTET:                       ”Bjældevej” revideret maj 2017 til præcions-orientering. Målestok 1:2500 med 2,5 
                                         meter kurver. Terræn er åbent med bebyggelse. 
 
DIVERSE:                      I kan læse lidt mere omkring Præcions Orientering på hjemmesiden: 

www.trail-o.dk 
 

Vel mødt til en kommende ny orienterings gren, under Dansk Orienterings Forbund samt ParaSport. 
 

Bjørn Vognbjerg Jørgensen, OK Roskilde 


