
 Instruktion VTR-finale 2016/17  
 søndag 12. marts 

 

Finale-løbet afholdes i Boserup Skov (A) med efterfølgende bad, omklædning, spisning og 
præmieoverrækkelse i OK Roskildes klubhus (B), Bjældevej 20, 4000 Roskilde. 

 

Parkering 
Ved Efterskolen, Boserupvej 100 – følg P-vagtens anvisninger 

Stævnecenter 
Boserupgaard Naturcenter – følg de grønne skilte fra P-plads. Her er der adgang til toiletter. 

Afstande 
Parkering – stævnecenter: 800 m.  Stævnecenter – start: 200 m.       Parkering – klubhus:  5 km 

Program 
09:45 – 10:15 Indskrivning (25 kr for 16+ år og 10 kr for -16 år, leje SI-brik: 10 kr)  
10:30  Samlet start (gul, hvid, grøn og sort med < 6 tællende løb) 
10:40  1. start for omvendt jagtstart, sorte baner 



13:00 – 14:30 Bad/omklædning, spisning og præmieoverrækkelse 
Spisning er inkluderet i deltager-afgift. 

Start 
200 m fra stævnecenter – følg rød-hvid snitsling 

Ved finale-løbet er der en speciel start-procedure: 

 Gul, hvid og grøn bane starter samlet 10:30 
 Sorte baner for løbere, der ikke har 6 tællende løb, har ligeledes samlet start 
 Sorte baner for løbere med mindst 6 tællende løb har omvendt jagtstart (dvs at løber med færrest 

points starter først og løber med flest points starter sidst) – 2 minutters start-interval i hver klasse 

Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrundet til heltal + point i 
afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende. En startliste med kvalificerede løbere 
vil blive offentliggjort hurtigst muligt efter sidste almindelige VTR-løb, der er 26. februar i Borup.  

Baner
Grøn, begynder 2,5 km – 13 poster 
Hvid, let  3,2 km – 16 poster 
Gul, mellemsvær 4,6 km – 15 poster 
Sort mini, svær 4,0 km – 13 poster 

Sort kort, svær 5,1 km – 17 poster 
Sort mellemlang, svær 7,0 km – 18 poster 
Sort lang, svær 8,5 km – 25 poster 

OBS : Sort Kort, Mellem og Lang har butterfly. Sort Lang og Mellem har kortvend 

Åbne baner (put and run) 
Samtlige af ovennævnte baner kan købes fra 9:45. Fri start efter 10:35 

 

Kort 
Boserup, revideret januar 2017, 1:10.000 (Sort lang og mellemlang), 1:7.500 (øvrige). 
Der udleveres ikke løse postdefinitioner. 
 

Terræn 
Forholdsvis fladt terræn med mange stier og 8 km MTB-spor. 
Der foregår i øjeblikket fældning i flere dele af skoven – det giver en del kørespor og kvas. Desuden er MTB-
klubben ved at ændre/udvide spor. Det kan betyde, at der ikke er uoverensstemmelser med kortet flere 
steder – vi vil ved opslag på stævnecenter gøre opmærksom på markante afvigelser fra kortet.  
 
Banelægger:  Jakob Søndergaard 
Banekontrol:  Mogens H. Kristensen, Janne Brunstedt 
SI/Beregning:  Mogens H. Kristensen, Michael Leth Jess 
Stævneleder:  Mogens H. Kristensen – 21646223, mogens.hk@gmail.com 
 
 

 
Husk at der efter løbet er kaffebord og præmie-overrækkelse i klubhuset 
Bjældevej 20.  
Her er der også mulighed for omklædning og bad. 
 
Parkeringsmulighederne ved klubhuset er begrænsede – vis hensyn til vore naboer og følg P-vagters 
anvisninger. 


