
Juleknas på 10 ha - “print-selv” træningsløb
Tirsdag den 27. December 2022 - hele dagen

Som titlen på løbet antyder, så er der tale om et lidt specielt løb fordi der kun 10 ha at løbe
på. Der er derfor mange poster, og det har været nødvendigt at ændre på størrelsen af
numre og postcirkler for at få plads. Banen er opdelt i tre sektioner, og der er “kort-vend”
mellem hver sektion. I vil opleve at posterne står meget tæt, så der vil næsten være skærme
uanset hvor I kigger hen. Så det er ikke noget helt almindeligt O-løb, og alle reglementer er
så godt som sat ud af funktion.

Der er en bane på ca 5 km med 30 poster. Den er til den svære side, men der er også
enkelte mellemsvære poster/stræk. Banen er lavet på det gamle kort over Paradisbakkerne
fra 2017, som ikke er helt friskt - ses primært på tætheder. Der er afdrevet et stort stykke
vest for løbsområdet. Der er et hegn som er delvis afmonteret (nu bevoksningsgrænse). Den
Hochsitz der er tegnet på kortet er faldet sammen (og en ny sat op lidt nord for den gamle).
Der er flere steder hvor der bestemt ikke er let gennemløbeligt pga væltede træer - men det
opdager I. Generelt er det et ret besværligt terræn at løbe i.

Kortet/banen er gjort klar til tryk i 1:5000. Ækvidistancen er 5 m.

Startposten befinder sig lige ved krydset mellem Plantagevej og Slamrebjergvej (se
oversigtskort ovenfor). Målposten er ikke ret langt derfra - lidt inde ad en skovvej. Der er en
enkelt parkeringsplads lige ved startposten - ellers må der kant-parkeres på Plantagevej.

Posterne er markeret med små O-skærme på letvægts post-stativer med nummererede
SI-bokse. Husk at checke kontrolnumre, da der er mange poster i skoven og de står tæt!

Løbet kommer ikke på O-track.

God tur
Lars Wichmann (6140 4160, lars@wichmann.dk)


