
 

 

 

Holbæk Orienteringsklub indbyder til Mini Natcup 

 

Mini Natcup 

Som noget nyt arrangerer Holbæk Orienteringsklub i år en mini natcup fordelt over 3 løb. Traditionelt set har klubben 
ikke så mange aktive natløbere, hvilket nok til dels skyldes det begrænsede antal løb i vores lokalområde. Det vil vi 
prøve at imødegå med dette initiativ. 

Når nu, vi alligevel stabler en række løb på benene, så vil det jo være dejligt med flere løbere end bare vores egne. 
Derfor er løbene åbne for alle. Vores håb er, at det kan blive en tilbagevendende event som supplement/opvarmning til 
Natcuppen, der hovedsageligt har løb i det nordsjællandske. 

Har du aldrig prøvet at løbe natløb, så er dette en oplagt mulighed. Send en mail, så hjælper vi dig i gang. 

Klasser 

H1, D1: Maks 7,5 km svær. 

H2, D2: Maks 5 km svær 

H3, D3: Maks 4 km mellemsvær 

Tilmelding 

Tilmelding til Bjark Christensen på bjarkbo@gmail.com senest fredag før løbet. Husk angivelse af SI nr. og bane.  Der vil 
være mulighed for køb af baner på dagen så længe kort haves. 

Tilmelding på dagen kr. 40 

Startafgift  

Startafgiften er 25 kr./løb (Løbere u. 16 år 20 kr.) 

Leje af SI brik 15 kr. pr. løb uanset alder 

Startafgift ved tilmelding til alle 3 løb samtidig 65 kr. (Løbere u. 16 år 50 kr.) 

Ved køb af bane på dagen er startafgiften 40 kr. 

Mødetid/Start 

Stævnepladsen vil være bemandet fra kl. 18:00. 

Fællesstart: 

H1, D1: 18:30 

H2, D2: 18:35 

H3, D3: 18:40 

Senest målgang kl. 21:00 

Holbæk Mini Natcup 2012 



Kalender  

Dato Skov Banelægger Mødested 

Tirsdag d. 9. oktober 2012 Jyderup Skov Henrik Nielsen Kakkelovsnkrogen 

Tirsdag d. 23. oktober 2012 Kårup Skov John Jensen Syd for Birkeberg 

Tirsdag d. 6. november 2012 Annebjerg Skov Tage Frydendal Odsherred Naturskole på 
Shelterpladsen 

 

Point 

I alle løb får vinderen af en bane 100 point. 
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere end vinderen. 
På alle baner opdeles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig. 
De 2 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence: 
Der er i alt 3 løb.  

Præmier 

Der er en gennemgående konkurrence, hvor 2 ud af 3 løb tæller. Såfremt 3 løb gennemføres er det de bedste 2 løb, der 
er gældende. 

Afhængigt af antallet af deltagere vil der være præmie til både D og H klasserne. Ved få tilmeldte, vil der være 
lodtrækning mellem 1. pladsen i de 3 D og H klasser. 

Herudover vil der være lodtrækningspræmie blandt alle, der gennemfører alle 3 løb og som er til stede ved 
præmieoverrækkelsen. (banelægger/IT på de enkelte løb vil kunne deltage i lodtrækningen, såfremt de har gennemført 
de 2 øvrige løb) 

Lodtrækning og præmieoverrækkelse vil ske senest kl. 21:00 ved afslutningsløbet i Annebjerg Skov. 

Resultater 

Resultaterne vil være tilgængelige på Holbæk OK’s hjemmeside den efterfølgende aften. 

 


