
JULENISSE-O-LØB-22  
d.3/12 kl.13:00 hos Margit, Peter Hansensvej 38, Faaborg 

INSTRUKTION 

Årets Julenisseløb er et pointløb, hvor det gælder om at samle så mange point sammen som mulig, på max 
30 min. 

Hver post giver så mange point, som der står. Altså giver post 123  123 point. Læs også det med rødt i 
bunden! 

Du tilrettelægger selv din baneforløb, så du kan nå så mange point, som mulig inden for tiden. Derfor er 
kortet kun med poster, ingen stræk-streger, og rækkefølgen derfor helt din egen. 

Briktid (SI) fra start til mål tæller. Overskrider du tiden fratrækkes 100 point pr påbegyndt minut! Løber du 
med nissehue hele vejen, får du bonus +250 point. 

Hensyn til alder: 

Når alle basispoint er opgjort (+point, -point, nissehuepoint, tidsstraf), så omregnes basispointene til slut-
point således: 

Alle fra 20-25 år får ganget basispoint med faktor 1,25. 

Fra 26 år ganges basispoint med 1,”alder” – dvs er du 34 år ganges med 1,34, er du 72 ganges med 1,72. 

For børn og unge under 20, ganges basispointene med 1,25 + 0,05 for hvert år under 20. Dvs er du 13 år 
ganges med 1,6  (fordi 20-13 = 7, og 1,25 + (7*0,05) = 1,60). 

Der er præmier til bedste mandlige og kvindelige løber, dvs. de med flest slut-point. 

OBS !   Nissen har drillet !!! 

Nogle poster – ikke mange – har nissen flyttet lidt. Dvs de står ikke dér, hvor postdefinitionen ellers siger, 
de skal stå !!! Sådanne poster, hvor postdefinitionen ikke passer, tæller minus, hvis du stempler/klipper 

dem!      Spring dem over for at undgå minus-point. 

Vil du hjælpe ved postindsamling? Mens jeg regner ud, hvor mange slut-point hver enkelt har fået, og 
finder vinderne, så er der brug for 4 personer (3 i bil/cykel, én til fods/cykel), som hurtigt kan indsamle 
posterne. Jeg har gjort 4 indsamlingskort klar til disse, på forhånd tak for hjælpen. 



På den måde kan vi alle på samme tid være med til hyggen over æbleskiver og glühwein hos Margit  

Vel mødt,    

Erik Ljungdahl 


