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Instruktion til VTR-løb d. 29. januar 2023 i Korsør 
 

Mødested/Parkering: Skovåsen 230, 4220 Korsør 

 Kantparkering i højre side langs Skovåsen se kortet - markeret med 

orange. 

 

Afstande: Parkering til stævneplads 0-300 m 

Stævneplads - Start 50 m 

Målpost - SP 25 m   

Stævneplads (SP) Skovhytten FDF Korsør.   

Kort: Korsør Lystskov, revideret december 2022. Ækv. 2,5 m.    

Postdefinition: IOF symboler. Trykt på kortet samt løse ved start. 

Terræn:  Skoven er overvejende meget åben. Der er en del spor som vanligt for en 

bynær skov. Mod vest er der en stigning på 15 meter opad til den relativt 

fladere del.  

 Der er en asfaltvej, der skærer skoven fra nord til syd – fartgrænsen er 

her 30 km/t.  

Der må ikke løbes på marker – ingen stræk opfordrer til dette, det er i 

skoven det sker. 

Der må ikke løbes i olivengrønne/private områder 
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Baner: Sort, lang 8,1 km.  

Sort, mellem 6,3 km.  

Sort, kort 4,4 km.  

Blå, mini (svær) 3,2 km.  

Gul (mellemsvær)    4,5 km.   

Hvid (let) 3,0 km. 

Grøn (begynder) 2,0 km. 

Kontrolenheder: Der løbes med Sportident.  

Postmarkering: Der benyttes det sædvanlige letvægts sportident-spyd med 

kontrolnummer opad.  

 

Start: fra Kl. 10.00 og til kl. 11.00.  

 Kort udleveres i startøjeblikket.  

Dog får grøn og hvid udleveret kortet 1 min før start.  

Der startes som ”put and run”. Der vil være bemandet ved start.           

Væske: Der er ikke vand ved Skovhytten. Medbring selv væske. 

Toilet: Der er et enkelt toilet ved Skovhytten. 

Resultater: Liveopdateres ved mål og offentliggøres efterfølgende på OK Sorøs og 

OK Roskildes hjemmesider. 

O-Track: Banerne vil være tilgængelige på O-Track fra kl. 12 samme dag 

Startafgift: Kr. 15,- for børn u. 16 år. Øvrige kr. 30,-. Leje af SI-pind kr. 10,-. 

Kontant på dagen eller via Mobilpay på 88243 Orienteringsklubben Sorø 

Banelægger Søren Madsen, E-mail sorma@naestved.dk,  

mailto:sorma@naestved.dk

