
Sommerløb 2, Rytterknægten - Søndag den 24. juli 2022

Sommerløb 2 er et “print-selv”-træningsløb uden tilmelding efter “corona-cup modellen”.
Kort og baner kan downloades som pdf fra Viking Atletiks webside:
https://viking-atletik.dk/o-loeb/loebsinformation

Til Sommerløb 2 kan der parkeres på
P-pladsen ved Arboretet, Segenvej 37.
“Start” og “Mål” inde i selve arboretet
umiddelbart vest for P-plads (se
kortudsnit).

Posterne er markeret med almindelige
O-skærme på stativer med nummererede
SI-bokse, og vil være opstillet hele
søndag den 24. juli til fri afbenyttelse.

For dem der gerne vil benytte
SI-stempling er der indskrivning på
P-pladsen mellem 08:45 og 09:15. Der er fri start efter indskrivning. Husk “Clear” og
“Check”, som begge står ved indskrivningen. NB! Startposten skal stemples! Der er åbent for
aflæsning af SI-brikker indtil kl. 11.00 eller sidst indskrevne løber er kommet i mål. Hvis jeg
ikke lige er der når I kommer tilbage; så står aflæser, computer og printer klar i
bagagerummet på en mørk Citroën Xsara Picasso med nummerplade TC95927 (gule
plader). Løbere som ikke ønsker at benytte SI kan frit løbe hvornår det passer dem. Banerne
kommer på O-track.

Kortet er fra 2020 med rettelser i 2022 - så rimelig up-to-date. Målestok er 1:10.000 og
ækvidistancen 5 m. Der er fire baner at vælge imellem:

● Let, 11 poster, 2,9 km
● Mellemsvær, 13 poster, 4,1 km
● Svær kort, 15 poster, 4,7 km
● Svær lang, 20 poster, 7,9 km

De to svære baner fås også i en udgave uden veje og stier (markeret med X).

NB! Løbere på de svære baner skal være opmærksomme på følgende:
1) Lige øst for post 147 (sten) er der på kortet angivet et markant træ - det er væltet.
2) Ved Post 142 (grøfteknæk) er på kortet også angivet et markant træ - det er fjernet

(kun stød står tilbage).

Medbring selv væske!

God fornøjelse

https://viking-atletik.dk/o-loeb/loebsinformation/

