
Odense OKs Ungdomsløber indbyder til Spire
Løbet i Elmelunden den 7. april 2022

Odense ungdom byder velkommen til Spire løbet d. 7. april i Elmelunden eller der omkring,
det vigtigt i kommer, for vi har brug for pengene. Alle er velkommen om man er ny til
sporten eller ej, der er baner til alle. Det bliver årets fedeste løb, og i skal alle sammen
glæde jer rigtig meget. Som sagt før er det ungdoms løberne i Odense OK der har planlagt,
og lavet hele løbet. Vi blev simpelthen for trætte af at det altid var de voksne der skulle
styre det hele, så vi besluttede os for at vi ville vise dem hvordan man endelig gør det.
Ungdoms løberne i Odense OK har arbejdet rigtig hårdt for at få det her løb op og køre, så
vi håber rigtig meget i vil komme.

Arrangør: Odense OKs ungdomsløbere

Dato: 7. april 2022

Løbs område: Elmelund skov

Mødesteder: Elmelund vest parkeringsplads Parking Elmelund Forest West

Stævneplads: 100 m fra P-pladsen
Stævne pladsen åbner kl 17:15

Kort: Elmelund skov kort 1:10000, ækvidistance 2,5 m
Kortet er revideret i 2020 og tegnet efter IOF`s kortnorm ISOM
2017

Terrænbeskrivelse: Nyplantet skov uden brændenælder

Baner og klasser:
Bane Sværhedsgrad Distance

1 svær lang 6,5-7 km

2 svær kort 4-4,5 km

3 veteran 2,5-3 km

4 mellemsvær 4-4,5 km

5 let 3,5-4 km

6 begynder 2,5-3 km

Banelægger: Magnus Mølgaard og Anders Sigvardt

Kontrolsystem: SPORTident. Eget brik nummer oplyses ved tilmelding.

https://goo.gl/maps/ZZfo3782Rgyaab2B9


Tilmelding: Forhåndstilmelding for løbere der er medlem af en orienteringsklub
senest 24 timer før løbet via
http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/

Salg af baner på dagen: Der er mulighed for at købe baner på dagen.
Udlevering af lånebrik for tilmeldinger på dagen foregår fra
stævnevognen.

Startafgift: 25 kr. incl. kort lånebrik 10 kr.

Betaling: via mobilpay 2127 8873 for løber der ikke er medlem af en o-klub og
for alle der køber baner på dagen.

Instruktion: Instruktion er på www.odense-ok.dk senest 2 dage før løbet.

Start: Der er fri start mellem 17:30 og 18:00, efter put and run princippet.
Post indsamling starter kl 19:00

Resultater: På Odense Orienteringsklubs hjemmeside efter løbet
www.odense-ok.dk.

Live resultater på http://live.oriento.fi/#/competitions under løbet.

Stævneleder: Kian Callesen
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