Natcup Syd 2017
Indbydelse
3 natløb med fællesstart og sløjfer

På tirsdagene:

28/2 : Strandhuse / Drejens
7/3 : Engelsholm
14/3 : Staurby

Baner:

Bane 1 : 6–7 km svær
Bane 2 : 4,5–5,5 km svær
Bane 3 : 3–4 km svær
Bane 4 : 3–4 km mellemsvær
Bane 5 : 3–4 km let

Tilmelding via O–service.
Startafgift: –20 år: 40 kr. 21– år: 60 kr. Brikleje 15 kr.
Tilmelding indtil 5 dage før løbet. Eftertilmeldingsgebyr 20 kr.
Mødetid kl. 18:30 – fælles afgang til start kl. 19:00.
Der startes i 2 grupper: Bane 1–3 og Bane 4–5.
Samlede resultater på www.okgorm.dk
Præmier til banevindere for herrer og damer. Bedste 2 løb tæller.
Kiosk med begrænset udvalg.
Yderligere oplysninger i løbets instruktion på O–service.

28/2 :

Strandhuse / Drejens Kolding OK
Mødested: Lyshøjhallen, Lyshøj Allé 1
Kort: Strandhuse/Drejens, 1:4.000, sprintnorm
Terræn: Blanding af grønne områder, skovstykker og
villakvarterer.
Bad og omklædning: Lyshøjhallen

7/3 :

Engelsholm OK GORM
Mødested: Firhøjeskolen Tørskindvej 3 Ny Nørup
7182 Bredsten
Kort: Engelsholm 1:7.500 Ækvidistance 2,5 m nyrevideret.
Terræn: Vestligt let kuperet løv- og nåleskovsområde med
nogle skrænter, østlig flad løvskov, kraftig kuperet slugtområde
midt på kortet. Normalt stibillede.

14/3 :

Staurby OK MELFAR
Mødested: Strib Idrætsefterskole
( 55o31'09, 9o46'01 ) eller (548422, 6152831).
Kort: Staurby Skov 1:7.500 ækvidistance 2,5 m
nytegnet 2017.
Terræn: Staurby Skov breder sig ud over en række udløbere,
der strækker sig fra et højereliggende parti ud i et stort og
ufarbart moseområde, så skoven er næsten overalt på jævne
skråninger, vendende enten mod sydvest eller nordøst.
Bevoksningen er de fleste steder høj, men med
underbevoksning, der gør den svær at se igennem. Der er et
simpelt vejforløb gennem skoven, bl.a. med en nyasfalteret
tidligere jernbanestrækning, og ud fra vejene er et
usammenhængende stinet. I skoven er resterne af adskillige
gamle grusgrave.

