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Instruktion til  
 

NATCUP, 7 AFDELING 
RUDE SKOV 

ONSDAG DEN 5. FEBRUAR 2020 
 

 
 

 

 

Arrangør Søllerød OK 
Natcup – 7. afdeling 
Klassifikation: C-stævne ** 
Se i øvrigt fælles indbydelse til Natcup-serien. 

Mødested og 
stævnecenter 
 
Parkering 

Holte Hal 2, Kongevejen 464-468, Holte.  
O-sko er ikke tilladt indendørs. 
 
Vi er udfordret på antal parkeringspladser, og beder om at benytte mulighederne i 
følgende rækkefølge:  
 
1. På Rudegård Stadion – lige ved 

stævnecentret 
2. På Hørsholm Kongevej ud for 

Rudegård Stadion (se 
kortskitse). Udvis stor 
forsigtighed.  

3. På Comwell, Kongevejen 495 A, 
500 m N for stævnecentret. 
Benyt IKKE de p-pladser man 
møder først, men kør mod 
”Palæet” – også selv om det er lidt 
længere væk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstande Fra parkering til stævnecenter: 50-700 m, afhængig af parkeringsmulighed.  
Fra stævnecenter til start: 1150 meter 
Fra mål til stævnecenter: 100 m  
Der er ikke transport af overtøj. 
 

 
Velkommen til Nat-Cup 

 

http://www.fiforientering.dk/Joomla3/index.php/natcup
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Omklædning Tasker o.lign. kan under løbet opbevares forsvarligt ved mødestedet.  
Bad/omklædning foregår i nærliggende omklædningsrum i den ældre del af 
Rudegård Stadion.  
Indgang fra søen på stadion. Der er et omklædningsrum til damer og tre 
omklædningsrum til herrer (to af disse på svalegang på første sal).  
 

Løbsform 
 
 
 
 
 

Der er fællesstart på alle baner. På alle baner løbes der med gafling i form af 
butterflies og sløjfer.  
Posterne ligger i nogle områder tæt, så vær omhyggelig med at checke 
postbeskrivelsen og kontrolnumrene. Det er løbernes eget ansvar at få egne 
poster i rigtig rækkefølge.  
 

 
Løbsklasser Klasse Sværhedsgrad Længde Postantal Kortmålestok 

H1 Sort – svær 8,0 km 27 1:10.000 

H2/D2 Sort – svær 6,4 km 21 1:10.000 

H3/D3 Sort  – svær 4,4 km 18 1:7.500 

H4/D4 Blå – svær 3,1 km 12 1:7.500 

H5/D5 Gul - mellemsvær 4,1 km 14 1:7.500 

 
Sidsteøjeblikstilmelding vil i begrænset omfang kunne ske i stævnecentret 
mellem 1745 og 1830 på løbsdagen. Priserne er: D/H-20 kr. 70, D/H21- kr. 90 og 
lejebrik kr. 15. Betaling alene med MobilePay. 
 

Starttid Fællesstart på banerne.  
Bane 1, D/H 2 og D/H 5: kl. 18:45. 
Bane D/H 3 og D/H4: kl 18:50. 
 
Løbskortene er mærket med navn og startnummer. Startnummeret ser du på̊ 
startlisten, som findes i stævnecenteret og ved start. 
Startlisten findes også på løbets hjemmeside senest fra mandagen forud for 
løbet.  
 

Afgang til start Afgang fra stævnecenter kl. 18:30 til start. Der findes ikke snitzling til start, 
men i stedet kan lysløjpen følges mod uret til start. Ved start vil i blive mødt af 
startpersonalet.  
 

Kort Rude Skov, senest opdateret november 2019. 
Målestoksforhold – se baneoversigt, ækvidistance 2,5 m.  
Løbskortet er trykt på vandfast papir.  
Postbeskrivelser er trykt på kortet, der udleveres ikke løse postbeskrivelser. 
 

Skoven Typisk nordsjællandsk skov med veludviklet stinet og visse steder middel- til 
stærk kupering. Som i resten af årets Natcup-sæson er skoven temmelig våd og 
mudret… 
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Kontrolsystem Elektronisk tidtagning med SportIdent system.  
 
BEMÆRK: Kontrolenhederne er opsat til kontaktløs brug. Se detaljeret 
instruktion nedenfor. 
 

• For løbere med ældre brikker stemples som normalt.  

• For løbere med nye brikker (SIAC, SI-nummer 8xxxxxx) kan der stemples 
kontaktløst.  

 
Der er clear-check-enheder både ved stævnecentret og ved start.  
 
Det er som altid løberens eget ansvar at sikre korrekt registrering ved SI-
enheder. Der forefindes klippetang på stativet, som benyttes i tilfælde af svigt. 
Der klippes i kanten på løbskortet.  
 
For løbere, der har lyst til at prøve kontaktløs, er det muligt at leje brikker for de 
sædvanlige kr. 15 (begrænset antal). Angiv meget gerne dette ved tilmelding, så 
der ikke opstår unødigt pres ved udleveringen. Lejebrikker udleveres på 
mødested og afleveres ved målregistrering. Mistede lejebrikker erstattes med 
600 kr.  
  

Max tid 2 timer. Posterne indsamles fra kl. 21.00.  
 

Eftersnak Efter løbet er der let forplejning og mulighed for at slukke tørsten med saft, te 
og kaffe.  
 

Stævne-
organisation 

Banelægger: Lukas Becker, Søllerød OK 
Banekontrollant: Aske Jepsen, Søllerød OK 
Stævneleder: Erik Melbye, Søllerød OK (mobil 6170-7433, mail 
erik.melbye@yahoo.dk   

  

mailto:erik.melbye@yahoo.dk


 

 

SportIdent – detaljeret instruktion i brug af kontaktløs  

Der benyttes SportIdent som kontrolsystem.  

Enhederne fungerer som normalt, men derudover understøtter de også kontaktløse stemplinger, 

hvor brikken registreres ved at blive ført hen over postenheden. Almindelige SI-brikker kan 

benyttes på vanlig vis, men hvis man vil have glæde af den kontaktløse funktion, skal man benytte 

en SIAC-brik (SI-nummer 8xxxxxx). 

Ved brug af SIAC-brik registreres posten ved at: 

• Føre brikken hen over posten i en afstand af max 50 cm fra posten 

Er registreringen af posten i orden, afgiver SIAC-brikken et bip og blinker. 

Afgiver SIAC-brikken ikke et bip eller blink, stikkes brikken ned i postenheden på gammeldags 

manér for registrering. 

Det er til enhver tid løberens ansvar at få kvittering for besøg ved posten. Der forefindes 

klippetang på stativet, som benyttes i tilfælde af svigt. Der klippes i kanten på løbskortet. 

 

Før start: 

Almindelige SI-brikker cleares og checkes på vanlig vis. 

SIAC-brikker skal igennem flg. procedure:  

1. BATTERY TEST – Her kontrollerer du batteriet på SIAC-brikken 

2. CLEAR – Renser brikken for tidligere løb 

3. CHECK – Aktiverer brikken (er brikken IKKE renset, kan den ikke aktiveres) 

4. TEST – Din kontrol af, at touchfree er aktiveret (er brikken IKKE aktiveret, får du ingen 

respons) 

 

 

 

For løbere, der har lyst til at prøve kontaktløs stempling, er det muligt at leje en SIAC-brik for 15 

kr. Lejebrikker kan lejes i stævnekontoret, så længe lager haves. Bortkomne SIAC-brikker erstattes 

med 600 kr. Lejede brikker udleveres i stævnekontoret og afleveres ved aflæsning. 


