
  
 
 
 

Indbyder til 
Gudenåløb 2022 
i orienteringsløb 

 
Stævnedag: onsdag den 4. maj 2022. 
 
Stævnecenter: Hotel Tannishus, Tannisbugtvej 123, 9881 Bindslev 
 
Stævneplads: Plantørvej 3, ved p-plads ved Tverstedsøerne.  
 
Kort: Tversted 2018 med senere rettelser 1:7.500, ækvædistance 2,5 m 
 
Start: Første start kl. 10:00. 
 
Baner: Bane 1: ca. 7,5 km svær 
 Bane 2: ca. 6,0 km svær 
 Bane 3: ca. 4,4 km svær 
 Bane 4: ca. 3,2 km svær 
 Bane 5: ca. 4,1 km mellemsvær 
 
Poster: Sportident. Ved egen brik oplyses briknummer ved tilmelding. 
 
Startafgift: Kr. 85. Løbere uden egen brik kr. 95. Betaling for startafgift  
 Randers PI, Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5395 kontonummer. 0000329683. 
 
Præmier: På alle baner efter deltagerantal. 
 
Tilmelding:  Senest onsdag den 27. april 2022 til Gert Kristensen(gkr50@hotmail.com) 
  
 Startliste og instruktion udsendes.  
 
Omklædning: Hotel Tannishus – efter løbet efter særlig anvisning 
 
Afslutning: Kl. 13:00 på Hotel Tannishus - Præmieoverrækkelse i forbindelse med frokosten, 

samme sted.    
 
Stævneledelse: Arne Pedersen, Gert Kristensen og Torben Olesen 
 
Banelægger:  Arne Pedersen 
 
Banekontrol: Gert Kristensen 
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Bemærk: Løbet finder sted koordineret med Cimbrerløbet, der afvikles tirsdag den 3. maj 

2022.  
 Der er tale om 2 selvstændige løb, og hvis nogen ikke kan deltage i begge løb, er 

det muligt kun at tilmelde sig det ene løb. 
 
 Der er arrangeret overnatning mv. på Hotel Tannishus mellem den 3. og 4. maj. 
 
 Der er mulighed for overnatning i 2 og 4 personers lejligheder. Det skal anføres om 

man ønsker 2 eller 4 personers lejlighed, og ønske om evt. værelsesfæller oplyses 
samtidig. 

 3. maj: kl. 18:00 – 2 retter(hovedret og dessert) 
              Kl. 21:00 – kaffe/te og kage   
 4. maj: kl. 07:30 – morgenmad 
              Kl. 13:00 – Frokost 
 
 Pris pr. person for ovennævnte(lejlighed mv. og forplejning) 
 2 værelses lejlighed kr. 1000,- 
 4 værelses lejlighed kr. 855,- 
 Randers PI forbeholder sig ret til at fylde værelserne op, og hvis dette ikke kan 

accepteres betales der for det antal, som kan bebo værelserne. 
 
 Hvis der er nogen, som ikke ønsker overnatning, men gerne vil deltage i 

aftensmaden den 3. maj, samt kaffe/te og kage samme dag, og/eller frokost den 4. 
maj er der mulighed for dette. 

 Aftensmad( 2 retter) kr. 240,-, kaffe/te og kage kr. 60,-, frokost kr. 160,- 
  
 Sidste frist for tilmelding til overnatning mv. er 13. april 2022 til Gert 

Kristensen(gkr50@hotmail.com)  
 
 Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5395 – kontonummer 0000329683 
 
 
 Vel mødt til 2 dages stævne 
 
 

Torben Olesen 
Tlf. 26732853 
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