
 

 Nordkredsens-Venner 
 

Instruktion til 

Natuglen 1 2017 

onsdag den 1/3 2017 
  
 

Stævnetype  Stævnet er et ★★ C-arrangement.  
  
Skov  Palsgaard Skov.  
  
Stævneplads   Stævneplads på mark øst for Vester Palsgaard Skovmuseum, Palsgaardvej 9, 7362 

Hampen.  
  
Afmærkning  Der afmærkes fra T-kryds mellem Hovedvej A13 (Viborgvej) og Palsgaardvej i Hampen 

– GPS koordinater:   56°00'33.8"N 9°22'50.0"E eller 56.009564, 9.380601.  
  
Stævnekontor  På stævnepladsen.  
  
Parkering  På parkeringsområde øst for Vester Palsgaard Skovmuseum, følg skiltning.  
  Bemærk, efter parkering er asfaltvejen løbsområde.  
 
Afstande  Parkering på stævnepladsen.  
 Stævneplads til start: 650 m.  
 Mål til stævneplads: 400 m. 
  
Kort  Palsgård, 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, revideret 2016.  
 
Terræn  Palsgaard er en midtjysk plantage med begrænset kupering og generel god 

gennemløbelighed. Områder med diffus bevoksning og nedsat gennemløbelighed 
forekommer. Der er et veludbygget vej- og stinet.  

  Der arbejdes en del i skoven.  
 Ny indhegning omkring høj/lysning/skovområde 900 m nord for stævnepladsen. 
  
Klasser og banelængder  
  

Bane 

nr. 
Herre  Dame  Distance  Sværhedsgrad  Antal  

poster 

1 H21-  8,1 km Sort 20 
2 H-20, H40 D21-  6,8 km  Sort  18 
3 H-16, H50  D-20, D40 5,8 km  Sort 15 
4 H60  D-16, D50 4,6 km  Sort  16 
5 H70 D60  3,3 km  Blå 13 
6 H-14  D-14  3,2 km  Gul  12 
7 H-12 D-12 2,6 km Hvid 9 

Banerne 2-7 udbydes også som åbne baner. 
Herudover sælges baner på dagen så længe lager af kort haves. 

  

 
Præmier  For at konkurrere i den samlede stilling skal man deltage i samtlige 3 løb. Der er 

præmier til den samlede vinder i hver klasse (bedste sammenlagte tid).  
  
Kontrolsystem  Der anvendes SportIdent.   

Udlevering af lejebrik sker ved start. For bortkommen eller ikke afleveret lejebrik 
opkræves 500 kr.  

  
 



 

 Nordkredsens-Venner 
Start  Mellem kl. 18.30-19.30. Kan dog rykkes, hvis det er for lyst. 
 
 Startpersonalet vil registrere løberne ved indgang til starten. Der er fri start, og der 

kan startes hvert hele minut. Sæt SI-brikken i start-enheden ved start.  
 
 Man finder selv sin i postdefinition og lejebrik i kasse ved start. 
  

 Foran starten er der opstillet enheder til clear og check af SportIdent-brikker. Alle 
løbere skal sørge for at rense og kontrollere sin brik inden de går ind i starten.  

  
 Startpersonalets anvisninger skal følges.  
  
Mål  Efter passage af mål går du til stævneplads for aflæsning af brik og udlevering af 

stræktider. Følg snitzling. Der er ikke snitzlet fra sidste post til målpost.  
 
Maks tid 120 min. 
  
Skygning  Skygning/parløb er tilladt i alle klasser.  
  
Overtrækstøj  Der er ingen transport af overtrækstøj.  
  
Åbne baner  Bane 2-7 tilbydes som åbne baner. Disse sælges fra stævnekontoret i tidsrummet kl. 

18.30-19.00. Der sælges efter først til-mølle princippet.  
  
 Junior (-20 år) 70 kr. Senior (21 år-) 90 kr. Leje af brik 15 kr.  
  
 Bemærk: Ved køb af en åben bane deltager man ikke i Natugle-konkurrencen.  
  
Toiletter/kiosk/bad Tilbydes ikke.   
  
Resultater  Resultater lægges op på http://liveresultat.orientering.se under løbet. Efter løbet vil 

resultater være tilgængelige på vores hjemmeside 

http://www.horsensok.dk/klubaktiviteter/abne-lob/natugle-1-palsgaardskov-1-
marts-2017og på WinSplits Online. 

 
Desuden er løbet også lagt på Livelox, som findes på Livelox.com. Alle løbere kan 
efter kl. 22.00 få adgang til løbet i Livelox. Her vil man kunne se sit løb, hvis man har 
løbet med sin smartphone med Livelox app’en aktiveret. Alternativt kan man uploade 
data fra sit løbeur og herefter analysere sit løb. For at få mulighed for uploade 
smartphone-data eller data fra løbeuret skal man være oprettet som bruger i Livelox. 

 
Stævnekontrol Tove Straarup, Horsens ok 

 
Banekontrol Peer Straarup, Horsens ok 

 
Banelægger 
 
Korttegner 

Finn Ingwersen, Horsens ok 
 
Sten Frandsen 
 

Stævneleder 
 
 
Instruktion, startliste 
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Peer Straarup, Horsens ok  
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