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Karruselløb

Dato
ti 24/04

Skov/område
Nyrup Hegn

Mødested

KRAK

Nyruphus,
Kongevejen

37 H5

107 C3

Arrangør
HSOK

Starttid

Bemærkninger

17:00-17:30
bane 1 er ca 6
km og svær,
bane 2 er ca 4
km og svær,
bane 3 er ca 4
km og
mlmsvær,
bane 4 er ca
2-3 km og let

sø 29/04

Geel Skov

midt i skoven,
P på
Vangebovej

ti 08/05

Krogenberg
hegn

P-plads på
46 K1
Krogenbergvej

FSK

11:00-11:30

HSOK

17:00-17:30

http://fsk-orient
ering.dk/sider/i
nterne/2018/fo
rklub/indbydel
se.pdf

bane 1 er ca 6
km og svær,
bane 2 er ca 4
km og svær,
bane 3 er ca 4
km og
mlmsvær,
bane 4 er ca
2-3 km og let

Denne liste er en fortegnelse over de åbne træningsløb til orientering, der tilbydes af forskellige
orienteringsklubber. Tidligere gik det på skift mellem klubberne at arrangere disse træningsløb - deraf navnet
karruselløb.
Disse løb tilbydes sædvanligvis om tirsdage og torsdage i april, maj, juni, august og september måned. Desuden
på lørdage og søndage i vinterhalvåret.
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Der er kun få faciliteter og lidt service ved disse karruselløb. Der er sjældent omklædningsfaciliteter, der er ikke
vand efter løb, der er ikke tidtagning.
Ved ankomst skal man lade sig registrere og betale. Man skal selv tegne sin bane ind efter de fremlagte
mønsterkort (der forefindes røde penne og plastposer). Efter endt løb skal man meddele, at man er tilbage.

Baneudvalg:
Bane 1: 8-10 km - Svær
Bane 2: 6 km - Svær
Bane 3: 4 km - Svær
Bane 4: 4 km - Mellemsvær
Bane 5: 2-3 - Let

Pris

Seniorløbere

Juniorløbere

(løbere over 16 år)

(til og med 16 år)

Køb af kort

kr. 25,00

kr. 15,00

Eget kort anvendes

kr. 10,00

kr. 0,00

KRAK-koordinater:
Bemærk at hvor KRAK-koordinater er opgivet er det for de nyeste kort (kort fra år 2010 og senere).
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