
Instruktion til Byløb 3 i Nexø
Parkering og start/mål er på P-plads ved Ferskesø

Kort instruktion

Kl. 9:45 med evt. supplement til den skrevne instruktion.

Startmetode

Her benyttes SI-startboks, så der er fri start efter instruktionerne.

Undgå at starte tæt på dem, der normalt konkurreres imod.

Kan to konkurrenter ikke blive enige om, hvem der løber først, afgøres dette ved plat/krone. 

Herefter skal der som minimum være 1,5 minut imellem de to startende.

Første start er 09:45. Sidste start er 10:30.

Startprocedure 

Clear  Check  Start  Kortkasse

Tidtagning starter i det øjeblik, I sætter brikken i Startboksen og slutter når I sætter brikken i 

Målboksen.

Herefter aflæses brikken nær mål (banelæggernes bil). Der udskrives ikke stræktider.

Det er vigtigt, at alle får aflæst brikken, inden I kører hjem.

Lånebrikker

Udleveres ved start og skal afleveres efter de er blevet aflæst efter løbet.

Poster

Posterne består af små poststativer uden skærme (= god idé at se postens nøjagtige placering på 

postbeskrivelsen).

Kontrolnumret står på SI-boksen, - evt. nummer på poststativerne skal ignoreres.

Kort

Kort: Nexø 1:4.000 fra 2022.

Der er IKKE løse postbeskrivelser - postbeskrivelserne er trykt på kortet

Kortet er tegnet efter IOF´s sprintnorm fra 2019.

God tur!



Forbudte områder
Olivengrønt = Permanent

Violet skravering = Til aktuelle løb

Tyk sort streg = Forbudt at passere

Impassabelt hegn Impassabelt mur

‘Tæthed 4’ (mørk grøn) = Forbudt at passere
Kan være tætheder, hække, men også f.eks. blomsterbede.

Hvad er forbudt på by sprintkort?

Er der tegnet åbninger på kortet f. eks. i impassable hegn eller mure, må 

man gerne passere gennem disse åbninger.

Hvis f.eks. et impassabelt hegn er tegnet på kortet, men er fjernet i 

virkeligheden, må man IKKE passere dér, hvor det stod!

Det er kortet, der bestemmer! 



Små fif om signaturer på by sprintkort

Tre næsten ens signaturer
Olivegrønt = Permanent

Violet skravering = Til aktuelle løb

Markant stort træ

Markant træ eller busk

Lille tæthed

Indgang til tunnel (sorte trekanter)
De sorte trekanter sidder på siden af broen, 

og hænger ud over indgangen til tunnelen.

En tunnel, der gerne på passeres, er vist med hvide 

skråstreger. Her kan man passere under vejen.

Lille sti

Større sti, skovvej

Trappe, her i åbning i tæthed

Lille mur med niveauforskel.

De halve prikker er på den

side af muren, hvor

niveauet er lavest.


