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INSTRUKTION vs. 2.0 

NATCUP | 6. AFDELING | BOSERUP 
ONSDAG D. 25. JANUAR 2017 
 

Løbsområde  

Boserup Skov, Roskilde 

 

Mødested, stævnecenter og startsted 

Stævnecenter og parkering er hos ”Skolerne i Boserup”, Boserupvej 100, 4000 Roskilde. Stævnecenter 

i den vestlige bygning – vestligste opgang. Åbent fra kl. 17:30. Følg parkeringsvagtens anvisninger. 

Afstand til start 300 m – markeret med snitzling. Afstand fra mål til stævnecenter 350 m – ikke 

markeret.  

 

Starttid, baneforløb og banelængder 

Start H1, H4/D4 -18:45; D2/H2 - 18:50; D3/H3, H5/D5 - 18:55. Klassevis samlet fællesstart. 

Baneforløb med ”stjerneposter” og ”sløjfer”, som skal opsøges flere gange. Bane 1 og 2 har kortskifte - 

Starttrekant på det venstre kort og poster fortsætter naturligt på højre kort. Overvejende let gennem-

løbelig løvskov med veludviklet stisystem. Banelængder: H1 – 7830 m, D2/H2 – 5970 m, D3/H3 – 

4420 m, D4/H4 – 3120 m, D5/H5 – 3800 m. Max. tid 2 timer – alle løbere skal være i mål kl 21:00. 

 

Startnumre og startlister 

Kortene er mærket med startnummer og navn. Startlister med startnumre er ophængt i 

”Stævnecenteret” og ved start. Der er ingen løse postdefinitioner.  

 

Kort 

Farveprint af Boserup Skov, nytegnet 2012, revideret 2016, ækvidistance 2,5 m. 1:10.000 for H1, 

H2/D2 og 1:7.500 for H3/D3, H4/D4 og H5/D5 

 

Kontrol  

Der anvendes SportIdent – alle typer brikker. Lånebrikker udleveres i Stævnecenteret. Clear og check 

er ved start. Brikaflæsning foregår i Stævnecenteret også for udgåede løbere! 

 

Faciliteter i stævnecenter 

Der er mulighed for indendørs omklædning i stævnecenteret, men der er ikke bad. Løberne må under 

ingen omstændigheder have o-løbssko på inde i stævnecenteret. Der er toiletter i stuen og på 1. sal i 

stævnecenteret. Løberministeriet er på plads med nye pandelamper (m. strøm) til salg - også inden 

start. Der er suppe, pålæg, brød, saft, te og kaffe efter løbet. Hjertestarter hos ”Galleri Boserup”, 

Boserupvej 100 – østlige bygning, østlige opgang. 

 

Tilmelding og betaling 

Tilmelding via O-service eller undtagelsesvist via mail til stævneleder. Ved tilmelding opgives nummer 

på egen SportIdent brik, ellers tildeles automatisk en lejebrik. Salg af baner så længe lager haves sker 

i stævnecenteret indtil kl 18:15. Betaling kun med MobilePay. Se priser her. 

 

Resultatformidling 

Resultater formidles her under løbet – scan QR-kode på stræktiderne. Kort og Livelox kan tilgås 

umiddelbart efter sidste start. Stræktider og Winsplits opdateres efter løbet. 

 

Stævneorganisation 

Banelægger: Andreas Hougaard Boesen 

Banekontrol: Asger Jensen 

IT, tilmelding, stævneleder og kontaktperson: Michael Leth Jess, formand@okr.dk, Mobil: 31 19 32 41 

http://www.fiforientering.dk/Joomla3/index.php/natcup
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=12074&lang=sv
http://www.o-kortmappen.dk/okr/index.php?user=OK+Roskilde
https://www.livelox.com/Events/Show/14395/NatCup-6-afdeling-Boserup
http://www.okr.dk/loeb/natcup1617/natcup_jan17.htm
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/dk/default.asp
mailto:formand@okr.dk

