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Navn og klassifikation 
NatCup. C-stævne. Der er ikke præmier før NatCup-seriens sidste afdeling d. 26. februar 2014. 
 
Løbsområde 
Hedeland Nord, http://www.hedeland.dk/download/hedeland.pdf 
 
Mødested 

Hedeland Skicenter, Tranemosevej 10, Reerslev, 2640 Hedehusene. GPS: N 55° 37.676’, E 12° 10.515’ 
Parkering på Tranemosevej 8 – følg anvisningerne. Åbent fra kl. 17:30 
 
Startsted 
Afgang til start klokken 18.45 

 
Starttid og baneforløb 

Starttidspunkt for alle klasser er 19:00. Bane 2 og 3 er gaflet som "enmandsstafet". Bane 4 med "sløjfe". 
Bane 1 med begge metoder.  Maxtid 2 timer – alle løbere skal være i mål kl 21:00. 
 
Startnumre og startlister 
Kortene er mærket med startnummer. Startlister med startnumre er ophængt udenfor ”Skihytten”. Der 
er ingen løse postdefinitioner.  

 
Kort 
A4-Farveprint af Hedeland Nord, 1:7.500, nytegnet 2013, ækvidistance 2,5 m.  
 
Terræn 
Kuperet, tidligere grusgrav med veludviklet stisystem, en del søer, småskove, krat og store sletter. 
Banerne er lagt så de optimale vejvalg leder udenom de meget tætte krat. Til gengæld vil 

terrænformerne blive udnyttet så der bliver tale om såvel underholdende som fysisk udfordrende baner.  

 
Kontrol  
Der anvendes SportIdent – alle typer brikker. Lånebrikker udleveres i ”Skihytten”. Clear og check er ved 
start. Brikaflæsning foregår i ”Skihytten” også for udgåede løbere! 
 
Bad og omklædning 

Der er ikke mulighed for bad, men der er mulighed for omklædning og opbevaring i opstillede telte. 
 
Mad og drikke 
Der er brød, pålæg, frugt, saft, te og kaffe i ”Skihytten” efter løbet. Sko efterlades på verandaen. 
 
Startafgift og betaling 

Startafgift D/H-20 50,00 kr. D/H 21- 70,00 kr. Tilmelding via O-service eller undtagelsesvist ved mail til 
formand@okr.dk Ved tilmelding opgives nummer på egen SportIdent brik, hvis ikke tildeles automatisk 
en lejebrik. Leje af brik 15,00 kr - Ved bortkomst skal denne erstattes med 250,00 kr. Udenlandske 
løbere bedes betale på dagen. Tilmelding kan i begrænset omfang ske i ”Skihytten” indtil kl 18:00.  
 

Stævneorganisation 
Korttegner og banelægger: Asger Jensen, Mobil: 26 21 39 44,  

Stævneleder og kontaktperson: Michael Leth Jess, Mobil: 31 19 32 41, formand@okr.dk 
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Oversigt over del af området: 

 

 

 

 


