
AAIG Orientering indbyder til 

JULE Sprint i Aabenraa City 
Lørdag d. 19. december 2015. 

 

 
Hej O-løbere, 

Vi har i AAIG Orientering startet et ny tradition med at vi arrangerer et åbent sprint-løb i 

Aabenraa by den sidste lørdag før Jul.  

I år er løbet sponsoreret af Shop-I-City Aabenraa og sker i samarbejde med foreningen Et 

Hjerte For Alle, som står bag Julehjertebyen på Storetorv, hvor der er både start og mål. 

 

Løbet er gratis for alle og der er ingen tilmelding - bare mød op. Efter løbet vil der være 

mulighed for at nyde en æbleskive, risengrød eller et glas varm gløgg og at besøge 

Julehjertebyen - og eventuelt støtte Et Hjerte For Alle med en skærv. Er der en julegave, som 

mangler at blive købt, så er alle byens forretninger åbne lige om hjørnet. 

 

Baner vil findes i både let og svær udgave med  længder på mellem 1,8 til 5,6 km længde rundt 

i Aabenraa gyder, smalle stræder og parkområder. Man er velkommen til at løbe flere baner, 

hvis der rigtig er brug for at få gjort plads til al julemaden! 

 

Der vil være Emit til tidtagning og kontrol, men husk selv at medbringe Emit brik da vi kun har 

et mindre antal lånebrikker.  

 

På de følgende sider er der lidt flere detaljer om løbet. 

 

Vel mødt - med O-jule-hilsen 

AAIG Orientering. 



 
Stævneplads:  

 Storetorv, 6200 Aabenraa. GPS koordinater: 55.042498, 9.418461. 

 Mål og start er placeret i Julehjerte Byen på Storetorv hvilket er en unik miniature 

udgave af flere af Aabenraas kendte bygninger. Der vil efter løbet være mulighed 

for at nyde en æbleskive og opleve gammeldagsjulehygge i husene efter løbet. 

 Der vil være indrettet et særligt område ("stævneplads") hvor løbetasker og udstyr 

kan opbevares under løbet og hvor vi serverer kage efter løbet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Start 

Stævneplads  

Storetorv & 
Julehjerteby  

http://www.julehjertebyen.dk/


Parkering:   

 Ved Nygade Huset, Føtex, Bakkemøllegade,  Madevej m.fl. 

 
Start: Fri start med et minuts interval.  Første start ca. 12.15, umiddelbart efter starten til 

SM Sprint, som foregår fra samme startsted 

 

Kontrol: Der anvendes Emit. Lånebrikker erstattes med 450 kr. ved bortkomst. 

 

Kort: Aabenraa By 1:5.000 årgang 2014. Revideret og delvist nytegnet 2015. Kort er trykt 

på vand- og rivefast papir i A3 format. 

 

Postdefinitioner: 

 Er trykt på kort. Der vil ikke være løse postdefinitioner 

 

Hjemmesider: 

 http://aaig.dk/orientering/arrangementer/julesprint-2015.aspx 

   

Trafik: Der løbes i by-område, på gader og veje, hvor der vil være trafik. De almindelige 

færdselsregler skal overholdes og der skal vises hensyn til både fodgængere og 

trafikanter. 

 

Forbudte områder: 

 Der må under ingen omstændigheder løbes i oliven grønne områder eller i de rød 

skraverede områder på kortet ligesom de almindelige sprint regler skal overholdes. 

  

Særlige forhold:  

 Da løbet foregår i byens gader med stor travlhed op til Jul og vi ikke har mulighed 

for at overvåge alle poster, er der en vis risiko for at poster kan blive flyttet eller 

fjernet af publikum (eller lukket inde). Skulle det ske håber vi at alle tager det med 

godt humør og lade julefreden sænke sig . 

 

 Samtidig med Julesprint, men fra et andet startsted, afholder vi Julehjerte 

Orienteringsløb. Dette løb er for byens borgere i alle aldre. Det er uden elektronisk 

tidtagning og der er nogle stedet postsammenfald med Julesprint. 

http://aaig.dk/orientering/arrangementer/julesprint-2015.aspx

