Instruktion

Fidusløb 2019
Fidusløb Broddingbjerg
Fredag d. 6 September
Løbet er et alternativt orienteringsløb som gennemføres i par, hvor posterne findes ved
orienteringsteknik, opfindsomhed, kreativitet og godt samarbejde. Der er ikke noget yderligere
fysisk i løbet ud over løbet/ gangen mellem posterne.

Mødested:

P-plads overfor vandrehjemmet Vinkelvej 34, 8800 Viborg

Mødetid:

Kl. 1700

Start:

Umiddelbart efter kort instruktion kl 1700. Samlet start.

Løbsmetode:

Parløb. 2 deltagere på hvert hold som følges ad til fods under hele løbet.
Målet er, at samle så mange point som muligt inden for løbstiden.

Point:

Posterne er tildelt fra 10 – 70 point efter sværhedsgrad. Point fremgår af
postbeskrivelse som udleveres sammen med kort ved start.

Løbstid:

Maks 2 timer som selv disponeres inden for holdet, hvilket betyder, at
man selv sætter ambitionen, hastighed og længde inden for den givne
tid.
Overskridelse straffes med fratræk af point ved fordobling pr. minut.
0-1 min – 10 point, 1-2 min- 20 point, 2-3 min – 40 point, osv.

Løbslængde:

Kort til langt efter deltagerens ønske og formåen inden for løbstiden.

Poster:

Almindelige klippetænger på stativ uden postskærm. Numrene på
posterne er vilkårlige (bruges kun af løbsledelsen) og stemmer ikke
overens med postnummer og der gives ikke kontrolnummer.
Posten klippes i klippekortet svarende til postnummeret, post 1 i rubrik 1
osv. Fejlklip krydses ud og kan klippes i rubrik E på klippekort og tilføjes
postnummeret med skriveredskab.
Der udsættes i alt 48 poster, men det forventes ikke at noget hold kan nå
alle poster.

Kort:

Der udleveret et sæt med løbskort, postbeskrivelse og klippekort i stor
kortpose ved start.

Grundkortet er et 1:10.000 O-kort Broddingbjerg med finurligheder.
Hjælpemidler:

Kompas, lineal og skriveredskaber anbefales. Elektroniske hjælpemidler
er ikke tilladt.

Mål:

Mål er sammenfaldende med start og markeret på kortet. Holdene
afleverer klippekortet ved målgang og senest ved udløb af løbetid.

Efter løbet:

Mødes i klubhuset til evt. bad og omklædning, samt resultatformidling og
gennemgang af posterne. Her serveres en øl eller vand og kage.

Resultatformidling:

Sker i klubhuset hurtigst mulig efter løbsafslutning sammen med
gennemgang af postplaceringerne.

Klasser:

Til dette første løb forsøges med alle i samme klasse og
ungdommelighed er ikke nødvendigvis er en fordel.

Startafgift:

0,- Kr.

Præmier:

Der er præmie til bedste hold.

Spørgsmål:

Spørgsmål kan rettes til Jimmi pr. mail eller telefon 2679 8916
Der vil endvidere være mulighed for afklaring af tvivlsspørgsmål ved
startområdet umiddelbart før start.

Tilmelding:

Fremgår af indbydelsen

Håber på stor tilslutning, vi ses i skoven.
Jimmi Olsen

