
Randers by-o-løb 2016 (Sprint) 

 

        16. august 2016 - i Randers Ugen    

Arrangør Randers Orienteringsklub – www.randers-ok.dk 

Kontekst 
 

Randers by-o-løb 2016 (** C-løb) gennemføres med økonomisk støtte fra Randers Kommune og 
indgår som et arrangement i Randers Ugens program  

Det betyder, at såvel o-løbere som andre er velkomne og deltager på samme vilkår på næsten 
alle baner. Der lukkes for tilmelding, hvis max. deltagerantal nås. . 

Tid Tirsdag den 16. august 2016 – Fri start kl. 17.00 – 19.30. Der kan opstå kø ved start. 

Løbsområde Randers By 

Mødested Østervold (ved springvandet), Randers C – Herfra få meter til start og mål 

Kortet O-kort Randers C – tegnet 2012, revideret 2013, 2014 og 2015. Målestok: 1:5.000. Sprintnormen. 
Ækvidistance: 5 m. Kortet er printet på vandfast papir og med påtrykte postbeskrivelser.  

Terrænbeskrivelse Løbsområdet er byområde med veludviklet gade- og gydenet med passager, baggårde og mange 

detaljer. Stedvist meget kuperet terræn. 

Bane- 

oversigt 

 

Bane Sværhed Farve Ca. længde 
1 Let  2 km 
2 Let  6 km 
3 Svær  3 km 
4 Svær  4 km 
5 Sværere  5 km (kun deltagere fra o-klubber) 

 

   

 

Startgebyr 70 kr  (+ leje af brik 15 kr) 

Hold: (kun bane 1,2,3 og 4): 170 kr (leje af brik 15 kr). Et hold kan omfatte max. 3 startende og én 
løbebrik  

Vakante pladser På løbsdagen kan man på stævnepladsen tilmelde sig i det omfang, der er ledige pladser og kort. 
Tilmelding kl. 16.00 – 19.00. Startgebyrer: Se ovenfor.  

Tid og kontrol SportIdent. Løberne kan anvende egne SportIdent-brikker og har selv ansvaret for, at brikkerne 
virker. Briknummer skal opgives ved tilmelding. - Leje af brik 15 kr. 

http://www.randers-ok.dk/
http://randersugen.dk/
http://www.randers-ok.dk/


Resultater Resultater formidles på stævnepladsen og dagen efter løbet på www.randers-ok.dk   

Start Fri start kl. 17.00 – 19.30 med fast startinterval på 1 minut mellem deltagere på samme bane. Der 
kan opstå kø.   

Parkering Parkeringshuset, Fischersgade (afgift) ca. 200 m til stævneplads. Thors Plads N for Østervold ca. 
300 m til stævneplads. Randers Havn ca. 400 m til stævneplads. 

Service På stævnepladsen er der adgang til væske. I nærheden findes kiosker, butikker og cafeer. 

Toiletter Der er offentlige toiletter i nærheden af stævnepladsen er anvist ved skiltning. 

Tilmelding 
Tilmelding for medlemmer af o-klubber senest lørdag den 13. august via O-service. Husk at 

anføre eget SportIdent briknr. Startafgiften indbetales på Reg nr. 5974 konto 1022665 – 

Andelskassen, Randers. 

Tilmelding for andre senest lørdag den 13. august på mail via www.randers-ok.dk Startafgiften 
betales kontant på stævnepladsen inden start og senest kl 19.00  

Så længe der er ledige pladser og kort kan tilmelding ske på stævnepladsen på løbsdagen kl 
16.00 – 19.00. Startafgiften betales kontant på stævnepladsen inden start og senest kl 19.00. 
Startgebyrer: Se ovenfor. 

Stævneleder Åge Lillethorup, Randers Orienteringsklub. Tlf.21 65 99 82 randersok@gmail.com  

Banelægger Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg Orienteringsklub 

Kontrollanter Bent Fenger Jensen, Åge Lillethorup og Kim Topp, alle Randers Orienteringsklub 

Dommer Kaj Jansson, Randers Orienteringsklub 
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