Trail-O dag i Danmark
18/4

INVITATION
Pre-O & Temp-O
Edit: 15-feb20
Organiser:

Tisvilde Hegn OK, Ballerup OK, Silkeborg OK

Dato:

18/04-2020

Program:

Lør 18/11
Lør 18/11

Terræn:

Typisk nordsjællandsk skov og boligkvarter. Terrænet er
generelt helt fladt uden kurver med god sigtbarhed, åbne
områder og en masse små moser og grøfter. Nogle dele af
skoven er domineret af stærk undervegetation, mens andre
små partier består af tæt skov med nedsat sigtbarhed.

TempO
Mellem, Pre-O

Den sydlige del af skoven har moderat til stærk kupering
med mange kurver på kortet. Sigtbarheden er nedsat men
stadigvæk god.
Villa kvarteret er relativt nybygget med sine parker, bygget
på gammelt militærområde. Helt flad med mange enligt
stående træer, buske, hække og legepladser. Boligblokkene
er kendetegnet ved deres specielle form.
Klasser:

Kun Elite klasse opdelt i Para og Open. Ved få tilmeldinger
slås klasser sammen. Kun én klasse ved TempO. Deltagere
i para-klassen må selv medbringe assistent, hvis dette er
nødvendigt. Dette tilbydes ikke af arrangørklubberne.

Kort:

Farum Lillevang og Garnisonsparken, ISSOM
Målestok 1:4000 eller 1:3000, ækvidistance 2.5m
Nytegnet i 2018 for Trail-O og revideret forår 2020

Stemplingssystem: Der benyttes SportIdent til tidsregistrering.
Klippetænger benyttes til at angive svar på svarark.

Side 1 af 2

Tilmelding:

Tilmelding på mail Andreas-duc@hotmail.com senest
11/04.
Skriv navn og klub for alle deltagere, hvilken
konkurrence du/I vil deltage i, SI-brik og klasse (Para
eller Open).

Eftertilmelding:

Ekstra kort vil være tilgængelige på dagen mod forhøjet
startgebyr.

Startafgift:

DKK 80,- for begge konkurrencer.
Betal på dagen kontant eller med MobilePay.

Transport:

Stævnepladsen vil være i den nordvestlige del af Farum få
kilometer væk fra Farum st. Bus 310R, 333 og 335 fra
enten Farum st. eller Allerød st. stopper ved eller tæt på
mødestedet.
35 minutter fra Scanlines Helsingør færge,
55 minutter fra Malmö i Sverige
30 minutter fra CPH lufthavn.
Det er muligt at komme til stævnepladsen med offentlig
transport. Se http://www.rejseplanen.dk/ for offentlig
transport.

Start:

10.00 for Temp-O og Pre-O umiddelbart efter Temp-O
konkurrencen.
Vi vil forsøge at give tidligere og senere starttider for
langrejsende på forespørgsel.

Tidligere og
senere start

Tidligere eller senere starttid er muligt på forespørgsel. Giv
besked til stævneledelsen, hvis du ønsker dette i
forbindelse med transport eller flyafgange.

Præmier:

Præmie til vinder(e) af begge klasser i hver disciplin.
Præmieoverrækkelse umiddelbart efter det endelige resultat
foreligger.

Instruktion og
startlister

Vil blive offentliggjort på www.trail-O.dk forinden
stævnets afholdelse.

Stævneledelse:
Stævneleder: Andreas Duc Jørgensen & Søren Saxtorph
Banelægger: Andreas Duc Jørgensen
Banekontrollant: Søren Saxtorph / Vibeke Vogelius
Kontakt:
Mobil: +45 4158 2122
Mail: Andreas-duc@hotmail.com

Side 2 af 2

