
	  
Indbydelse	  til	  Antvorskovløbet	  2012	  

Tirsdag	  den	  2.	  oktober	  2012	  
	  
	  
Stævnecenter:	  	  	   Sorø	  Hallen,	  Ringstedvej	  20,	  4180	  Sorø. 

Stævneplads:	   	   Næstvedvej	  v.	  P-‐plads	  mellem	  Frederiksberg	  og	  Broby	  Vester,	  4180	  Sorø.	  

	   	   Kort	  Vejledning	  fås	  på	  Stævnecenteret.	  

Første	  start:	  	   	   Tirsdag	  den	  2.	  oktober	  2012	  kl.	  1000.	  

Kort:	  	   Sorø	  Sønderskov	  midt,	  1:10.000,	  ækv.	  2,5	  m.	  Nytegnet	  2011.	  

Skoven	  består	  af	  blandet	  skov	  hovedsageligt	  nål,	  bøg	  og	  løvskov.	  	  

Banelængder:	  	   Bane	  1	  (svær)	  ca.	  9	  km	  	  

Bane	  2	  (svær)	  ca.	  7	  km	  	  

Bane	  3	  (svær)	  ca.	  5	  km	  	  

Bane	  4	  (svær)	  ca.	  4	  km	  	  

Bane	  5	  (mellemsvær)	  ca.	  6	  km	  	  

Bane	  6	  (let)	  ca.	  5	  km	  (Møntet	  på	  nybegyndere	  –	  udgår	  v.	  få	  tilmeldte)	  

Transport:	   Der	  ydes	  ikke	  transport	  til	  stævnepladsen.	  

Tilmelding:	  	   Email	  til	  Peter	  Wihan	  ,	  Slagelse	  Politi	  Idrætsforening,	  PTW001@politi.dk	  senest	  den	  

28.	  september	  2012.	  

Startafgift:	  	   Kr.	  70,-‐	  pr.	  deltager.	  Der	  anvendes	  sport	  ident,	  de	  kan	  lånes	  for	  kr.	  10,-‐.	  Egen	  brik	  kan	  
anvendes	  ved	  opgivelse	  af	  nr.	  ved	  tilmelding.	  Indbetales	  til	  Slagelse	  Politi	  
Idrætsforening	  på	  reg.nr.	  5356	  Kontornr.	  0327886.	  

Afslutning:	  	   Der	  vil	  være	  afslutning/præmieoverrækkelse	  i	  Sorø	  hallens	  møderum	  ca.	  kl.	  13.30.	  

Kaffe	  og	  forplejning	  kr.	  30,-‐	  der	  bestilles	  og	  betales	  sammen	  med	  tilmeldingen.	  

Stævneleder:	  	   	   Peter	  Wihan,	  Slagelse	  PI.	  

Banelægger:	  	   	   Peter	  Wihan,	  Slagelse	  PI.	  

Banekontrol:	  	   	   Jacob	  Raft	  –	  Slagelse	  PI	  

Overdommer:	  	   	   Tilstedeværende	  medlemmer	  af	  Feltsportsudvalget	  

	  

	  

Peter	  Wihan	  -‐	  Stævneleder	  

	  

PI-‐KØBENHAVNS	  DELTAGERE:	  

Afg.	  PG	  kl.	  0800	  tirsdag	  den	  2.	  okt.	  2012	  
Tilm.	  til	  Idrætskontoret	  senest	  28.	  sept.	  2012.	  	  
Tlf.	  3521	  9270	  –	  email:	  cbe007@politi.dk	  	  

	  


