
Camp Silkeborg 2012
fredag d. 18. og lørdag d. 19. maj

Igen i år bliver der mulighed for O-teknisk træning i dagene mellem Kristi Himmelfarts dag og
søndag, hvor Gudenådysten afvikles.

Det er ikke muligt at få løbene offentliggjort via O-service, derfor denne information.

Der vil være baner i Hårup Sande og Silkeborg Nordskov fredag d. 18. maj og baner i
Silkeborg Vesterskov lørdag d. 19. maj.

Posterne vil være i skoven fra kl 10.00-16.30. Der er ikke emit-enheder ved posterne.

Tilmeldingsfrist
Onsdag d. 9. maj til Dorthe Hansen erik@bobach.eu gerne klubvis.
Der vil være begrænset antal kort til salg ved kortudleveringsstederne.

Kortudlevering
Kort kan afhentes fredag på P-pladsen ved Silkeborg Seminarium (GPS:56.16808,
9.57234) mellem kl 10.00 og 11.00

Kort kan afhentes lørdag på Gjessøvej ( GPS: 56.141891,
9.514761) ved Mindestenen mellem 10.00 og 11.00

Der kan aftales alternative afhentningsmuligheder- kontakt Dorthe Hansen erik@bobach.eu
eller 30 66 42 85 i god tid inden arrangementet.

Startafgift
Pris: 20,- kr pr løber pr træning.
Betaling til konto 7844 776657

Instruktion
Skriftligt o-teknisk oplæg i form af power-point-præsentation kan rekvireres sammen med
tilmelding.

Der er følgende baner
Kompastræning Hårup Sande fredag d. 18. maj 

Svær orientering Ca 6 km Banen består af 2 dele. En
almindelig bane og en
stjernebane. Stjernebanen
starter midt i den almindelige
bane – når du er ved post
med kontrolnummer 47 løber
du stjerneløbet. Derefter
fortsætter du på den
almindelige bane.



Svær orientering Ca 4 km Banen består af 2 dele. En
almindelig bane og en
stjernebane. Stjernebanen
starter midt i den almindelige
bane – når du er ved post
med kontrolnummer 47 løber
du stjerneløbet. Derefter
fortsætter du på den
almindelige bane.

Mellem svær orientering Ca 3,5 km

Let orientering Ca 2 km

Temposkift Silkeborg Nordskov fredag d. 18. maj

Svær orientering Ca 6 km

Svær orientering Ca 4 km

Mellem svær orientering Ca 4 km

Let orientering Ca 2,5 km

Kurveorientering Silkeborg Vesterskov lørdag d. 19. maj

Svær orientering A1 Ca 5,5 km kurvekort

Svær orientering A2 Ca 4 km kurvekort

Mellem svær orientering A3 Ca 2,5 km kurvekort

Let orientering A4 Ca 2,5 km

Svær orientering B1 Ca 1,0 km Signaturjagt

Svær orientering B2 Ca 1,4 km kurvekort

Mellem svær orientering B3 Ca 0,5 km Kurvekort (5 poster i fri
rækkefølge)

Let /mellemsvær (B4) Ca 1,5 km Følg snitzling og afmærk
poster undervejs

De baner, der er benævnt B1 - B4 kan anvendes som kurvekursus, hvis der er en træner, der
instruerer og er med i skoven.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos
Dorthe Hansen
erik@bobach.eu
30 66 42 85


