
 

 

 INDBYDELSE 

 

Løvfaldsløb, den 16 okt. 2016 
Samlet start med sløjfer. 

Klassifikation C løb 
Serviceniveau: Ny-rekognoseret kort og gode baner, parkering 
tæt ved stævneplads, toiletter, kiosk, børnebane og 
eftertilmelding på dagen 

Løbsområde Silkeborg Vesterskov.  

Kort Silkeborg Vesterskov 1:10.000, ækvidistance 5m, revideret 2016  

Terrænbeskrivelse Stærk kuperet blandingsskov med god gennemløbelighed 

Stævneplads /center Ridecentret Petersminde, Vesterlundvej, Virklund. Afmærkning 
fra vej 52 i Virklund.Parkering  

Parkering Parkering på mark ved ridecentret. Der opkræves 10 kr. pr. bil, 
som tilfalder markejeren. 

Afstande Afstande fra P – SP 150-500 m,  
SP – start vil fremgå af instruktionen.  

Start Børnebaner: Start 9.30 – 11.30 
Begynderbane: Put´n´start fra 9.30 – 11.30 
Alm. baner: Samlet start fra kl. 10 – ca. 10.20 
  

Instruktion og 
starttider  

Ophænges på stævneplads og ses på http://www.silkeborg-ok.dk  

Klasser 3 km. Begynder 
3-4 km. let 
4-5 km. mellemsvær 
4 km. svær 
6-7 km. svær 
8-9 km. svær 
 
Vedr. klubber der evt. ønsker at afholde klubmesterskab: 
Tilmelding på ovenstående baner i o-service – aftalt 
startprocedure direkte med stævneleder. 

Åbne baner Indgår i samlet start 
Der trykkes ca. 10 pct. ekstra kort pr. bane 
Disse sælges indtil kl. 9.30 på stævnepladsen 

Kontrolsystem Der anvendes EMIT. Anvendes egen brik, skal briknummer 
oplyses ved tilmelding. Leje af brik koster 15 kr.  

Præmier Ingen præmier 



 

 

Tilmelding Klubvis via O-service, husk oplys briknummer. Senest søndag 
den 9. oktober. 

Efteranmeldelse Der er ingen eftertilmelding, men åbne baner kan købes på 
dagen, så længe lager haves.  

Startafgift Startafgift D/H-20 60 kr.; D/H21- 80 kr. evt.brikleje 15kr.  

Indbetaling til Indbetaling klubvis sammen med evt. brikleje til 
Silkeborg OK på konto nr. 7844-7766557 Jyske Bank. 
Husk at oplyse afsenderklub.  

Toilet Der er toiletvogne på stævnepladsen.  

Resultatformidling På stævnepladsen og på http://www.silkeborg-ok.dk  

Kiosk Kiosk med godt udbud med bl.a. grillpølser.  

Stævneorganisation Stævneleder: Peter Sinding Poulsen, Silkeborg OK, 
psp’snabela’horsens.dk 
Banelægger: Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK,  
Stævnekontrollant: Poul Mouritsen, Silkeborg OK  
Banekontrollant: Rene Rokkjær, OK Pan 

Bemærkninger Hvis det ønskes at arrangere klubmesterskab med indviduel start 
i forlængelse af samlet start – kontakt venligst stævneleder. 
Tilmelding på ”klubmesterskabsbaner” via o-service 

Oplysninger Ved henvendelse til stævnelederen  

 
  



 

 

 



 

 

 


