
  

 

   

 

  

 

Så er det tid til det årlige klubmesterskab i orienteringsløb. 

Jeg skal være banelægger til klubbens afvikling af 1. og 2. divisionsmatch i Teglstrup Hegn Midt søndag 

den 4. september. Når nu de mange poster alligevel er opsat i skoven, giver det super god mening, at 

posterne også bruges til afvikling af HSOK’s klubmesterskab. 
 

Klubmesterskabet vil blive afholdt dagen efter divisionsmatcherne = mandag den 5. september. 

(Altså mandag, ikke tirsdag som vi plejer. Dette så posterne ikke skal sidde for mange dage i skoven) 
 

Der vil være samlet start præcis kl. 17.00. 
 

Banernes længde er mellem ca. 1,8 km. – ca. 6,0 km. (svær–mellemsvær-let) 
 

Min opgave bliver – som de foregående år – at forsøge at få jer alle til at komme i mål på samme tid!   
 

Første mand og kvinde i mål krones med titlen klubmester 2022. 

Lige så eftertragtet som klubmesterskabet er at vinde, er Skildpadden (herrer) og Sneglen (damer). 

Disse to traditionsbundne dyr uddeles til den mand og kvinde, som er tættest på dobbelt tid efter 

bedste m/k. 
 

Tids- og klippekontrol vil foregå ved brug af SportIdent. Husk derfor din brik. 

Ejes en sådan ikke, kan brik lånes.  
 

Efter løbet inviteres alle til at deltage i spisningen i klubgården. Her hygges, vejvalg studeres, og 

vinderne m/k fejres.  
 

N.B. Da der kommer ca. 600 deltagere til divisionsmatcherne, har vi brug for alles hjælp. Hvis du endnu 

ikke er blevet spurgt, hører jeg (eller stævnelederne Mette Seir Hansen & Lene Jensen) gerne fra jer. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Arrangement: Klubmesterskab i orienteringsløb 2022   
 

Dato: Mandag den 5. september 
 

Skov: Teglstrup Hegn Midt  

 

Mødested: Skolen U/Nord’s parkeringsplads på Rasmus Knudsensvej  
 

Afstand: Der vil være 750 meter fra mødested/parkering til start.(Vi går samlet til start kl. 16.45)  
 

Tid løb: Samlet start kl. 17.00  
 

Tid spisning: I klubgården ca. kl. 19.00  

 

Banelægger: Frank Krogsgaard Johansen 

 

Kok: Rolf Lund    
 

Pris: 50 kr. (For løbet samt spisning inkl. 1 genstand + kage og kaffe/the)  
 

Tilmelding: Senest den 1.august. (Dette for at ut. kan nå banelægning mm. til begge arrangementer)  

På liste i klubgården eller til Frank via mail: frankhelsingor@gmail.com eller tlf: 20 29 09 96 
 

Angiv ved tilmeldingen, om du har egen SI-brik eller skal låne, samt om du efter løbet spiser med.                  

  

 

Klubmesterskab 2022 
 

Dato: Mandag den 5. sep.  
 

Skov: Teglstrup Hegn Midt  
 

 


