Holbæk Orienteringsklub fejrer 50 års jubilæum og indbyder for 48. gang til

Nytårsstafet
Søndag den 7. januar 2018
Stævnet

C-stafet **
3-mandsstafet som i de gamle dage, med poster i valgfri rækkefølge på 1. tur
2-mandsstafet med 2x3 korte ture, hvor du både løber med og mod din makker.
3-mands børnestafet
Familiestafet – 3 baner i forskellig sværhedsgrad.
Åbne baner med start fra kl. 11:00

Løbsområde

Boserup Skov

Parkering

P-pladsen ved efterskolen, Boserupvej 100, 4000 Roskilde.
Følg P-personalets anvisninger. Fra parkering til stævneplads er der ca. 800 m
Følg snitzlingerne

Stævnekontor

Findes i telt på stævnepladsen. Åbner kl. 9:30 for udlevering af klubposer,
holdændringer samt tilmelding til åbne baner.

Kort

Boserup, 1:10.000. Ækvidistance 2,5m. Revideret 2017.

Terræn

Forholdsvist fladt terræn med mange stier og 8 km MTB-spor.

Kontrolsystem

Der benyttes Sportident, SI-briknummer opgives samtidig med tilmeldingen. SI-brik
kan lejes for kr. 15,-

Præmiesponsor

Intersport, Holbæk

Klasse
Mix

Baner

Begrænsninger

1. tur ca. 6 km, svær
2. tur ca. 4 km, mellemsvær
3. tur ca. 5 km, svær

Mindst en løber på holdet skal være
dameløber.

2T6 Herre
2T6 Dame
2T6 Mix
Familie

2x3 ture ca. 2-3 km, svær
2x3 ture ca. 2-3 km, svær
2x3 ture ca. 2-3 km, svær

Ingen begræninger
Begge løbere skal være dameløbere
Den ene løber skal være dameløber
Alle på holdet skal være i familie

10.30-10.45
10.30-10.45
10.30-10.45
10.30-10.45

Max 12 år. Der er fri starttid mellem
kl. 11.00 – 12.30. Skygning på
begynderbanen tilladt.
Ved kun 3 hold eller derunder aflyses
børnestafetten.

Put & run fra
kl. 11.00

Børn

1.
2.
3.
1.
2.
3.

tur
tur
tur
tur
tur
tur

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

5 km, svær
4 km, mellemsvær
3 km, let
2.5 km, begynder
3 km, let
2.5 km, begynder

Starttid
10.30-10.45

Tilmelding

Danske klubber via O-service senest fredag d. 29. december med angivelse af
holdsammensætning og SI-briknummer.
Øvrige klubber og andre løbere tilmeldes ved at sende mail til
anton@teamlauritzen.dk
Spørgsmål vedr. tilmeldingen kan rettes til Anton Lauritzen på mail ovenfor.

Eftertilmelding

Der er ikke mulighed for eftertilmelding. Der henvises i stedet til de åbne baner.

Startafgift

3 mands hold: kr. 255,- pr. hold
2 mands hold: kr. 170,- pr. hold
3 mands børnehold: 120,- pr. hold
Leje af brik: kr. 15,- pr. brik

Betaling

Nordea. Reg. nr.: 1726, kontonr. 0721 744 493.

Præmier

Der er præmier til de bedst placerede i alle klasser.
Herudover er der en række lodtrækningspræmier.
Der er ikke præmier i de åbne baner.

Åbne baner

Der tilbydes et antal åbne baner uafhængigt af stafetten
Klasse
Bane
Åben 1
Ca. 8 km, svær
Åben 2
Ca. 6 km, svær
Åben 3
Ca. 4.5 km, svær
Åben 4
Ca. 5 km, mellemsvær
Åben 5
Ca. 3.5 km, let
Åben 6
Ca. 2.5 km, begynder

Tilmelding

Danske klubber via O-service senest fredag d. 29. december med angivelse af SIbriknummer. Øvrige klubber og andre løbere tilmeldes ved at sende mail til
anton@teamlauritzen.dk
Spørgsmål vedr. tilmeldingen kan rettes til Anton Lauritzen på samme mail ovenfor.
Endvidere kan tilmelding foretages på stævnedagen ved henvendelse til
stævnekontoret. For tilmeldinger modtaget efter 29. december vil der være et tillæg
i startafgiften på kr. 10,- pr. person, ligesom der vil være et begrænset antal pladser
til rådighed for tilmelding på stævnedagen.

Startafgift

Løbere indtil 16 år samt løbere på åben 5 og 6: kr. 40,Øvrige løbere: kr. 85,- pr. person.
Leje af SI-brik: kr. 15,-

Betaling

Nordea. Reg. nr.: 1726, kontonr. 0721 744 493
Tilmeldinger på stævnedagen afregnes kontant ved tilmeldingen

Præmier

Der er ikke præmier i de åbne klasser.

Kiosk

Findes i telt på stævnepladsen, med salg af kaffe, te, suppe, boller, sandwich,
pølser, kage og frugt.

Skiftezone

Der vil være opvarmet telt i skiftezonen.

Toilet

Der findes primitiv toiletvogn på stævnepladsen

Bad

Der er ingen bademuligheder

Instruktion

Instruktion og startlister vil blive lagt på Holbæk Orienteringsklubs hjemmeside
senest torsdag den 4. januar 2015.

Resultater

Resultater vil kunne ses på infoskærm på stævnepladsen, og lægges ligeledes på
klubbens hjemmeside hurtigst muligt efter stævnet.

Stævneledere

Bjark Bo Christensen, mobil: +45 51834702, mail.: bjarkbo@gmail.com
Connie Jahn, mobil: +45 30350952, mail: conniejahn1@gmail.com
John Jensen
Anette Lindegaard Christensen
Bent Jensen
Anton Lauritzen
Henrik Nielsen

Stævnekontrol
Banelægger
Banekontrol
Tilmelding og IT
Dommer

