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Holbæk Orienteringsklub indbyder til 

 

Fidusweekend 

 
den 22. – 23. august 2020 

 
Stævne............. : Fidusweekend 

 
Tidspunkt ......... : Første start lørdag kl. 10.00 og alle forventes at være i mål 
  søndag kl. 15.00 

 
Deltagere ......... : Medlemmer og familie i Holbæk Orienteringsklub 

 
Åbne baner ...... : Udbydes ikke 
 

Løbsområde ..... : Kraghave Vest, Høje Taastrup 
 

Mødested ......... : Potentilvej 20, 2630 Taastrup. 
Parkering efter P-personalets anvisninger. 
Fra parkering til stævneplads er der ca. 45 meter 

 
Stævneplads .... : På stævnepladsen forefindes stævnekontor, resultattavle 

(muligvis), væske og toiletter. Stævnepladsen åbner kl. 9.30, 
stævnekontoret er åben fra 11.30 til halv tolv 

 

Terræn ............. : Let til manglende kuperet blandingsskov, med enkelte træer. 
Veludbygget fortovs- og stinet samt udprægede områder med 

villahaver. Skoven er overvejende ikke eksisterende og let 
gennemløbelig. Enkelte mindre områder med læbælter, ellers 
stort set fri for brombær, jordbær og andre bær 

 
Præmier ........... : Der er uddeles præmier efter fiduskomiteens forgodtbefindende. 

Desuden vil den ærefulde titel af fidusmester blive kåret 
 

Tilmelding ........ : På mail til: anton@teamlauritzen.dk med angivelse af antal 

voksne samt antal børn, senest fredag den 14. august 2020. 
Samtidig overføres startafgiften via MobilePay (se under 

betaling). Spørgsmål vedrørende tilmelding, ring til Anton på 
telefonnr. 20 77 88 08 
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Eftertilmelding . : Eftertilmelding modtages frem til onsdag den 19. august 2020 kl. 
17:23 i det omfang at der stadig er ledige pladser. 

Dette sker mod en korrektion at chancerne for at blive årets 
fidusmester. Efter lukning for tilmelding henvises til at man selv 
løber en tur 

 
Startafgift ........ : Voksne: 200 kr. 

Børn: 100 kr. 
Leje af SI-brik: 47 kr. (Tip: SI-brikker vil ikke blive benyttet) 

 

Betaling ........... : Startafgiften overføres samtidig med tilmeldingen på MobilePay til 
20 77 88 08 (Anton Lauritzen) 

 
Overnatning ..... : Hytte ved skoven eller i medbragt telt 

  Adressen er Mosevej 57, 3660 Stenløse 
 
Medbring .......... : Lagen, samt sovepose eller dyne og evt. telt 

 
Medbring også . : Kompas, mobiltelefon og headset (hvis man har det), samt 

dansesko (eller andre sko til indendørs brug) 
 
Medbring også . : Drikkevarer til maden, samt evt kage (hvis du har lyst til at bage) 

 
Corona ............. : Vi sørger for at der vil være håndsprit til rådighed og undgår 

aktiviteter med tæt kontakt. Vi opfordrer desuden alle til at holde 
afstand til hinanden 

 

Stævneleder ..... : Anton Lauritzen, Holbæk OK (vildledende stævneleder) 
  Morten Walsted, Holbæk OK (vejledende stævneleder) 

 
Stævnekontrol . : Naboer og venner 
 

Juryformand …  : Notarius Publicus 
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