Invitation til Marianelund Mesterskabet – 2020
Hermed inviteres alle interesserede til det årlige Marianelund mesterskab i 160m rævejagt. Mesterskabet
afholdes som en gå/løbejagt i Klosterris Hegn syd for Hornbæk lørdag d. 23 maj 2020.
Mødestedet er parkeringspladsen på Hornbækvej i den nordlige ende af Klosterris Hegn. GPS koordinater:
56°4'27.7"N 12°26'57.6"E
eller i decimalformat:
56.074359, 12.449334.

Der er obligatorisk fremmøde til instruktion kl. 11.30.
Der vil være udlagt 5 ræve, der sender på 1825kHz hvert femte minut. Alle ræve er forsynet med
tidtagningsautomater, og vindertid er registreret tid ved sidst fundne ræv.
Tidsregistrering sker med RFID chips model 4UR. Dem, der allerede har en sådan chip, bedes medbringe
denne. Andre får udleveret en ved start.
Første udsendelse starter kl.12.00 og sidste udsendelse sker i perioden kl.14.00 til 14.05.
Startgebyr 40,-kr. pr. hold.
Orienteringskort i A4 format kan købes på startstedet. Det vil være muligt i begrænset omfang, at låne en
pejlemodtager.

NB: Arrangementet er naturligvis underlagt de på tidspunktet gældende regler til begrænsning af
Coronasmitte. Ændringer til denne invitation kan derfor forekomme. Hold jer venligst orienterede på
www.oz7fox.dk og på www.facebook.com/oz7fox . Hvis reglen om max. 10 deltagere stadig er gældende
efter d. 10.maj kan det evt. blive nødvendigt at danne to grupper med forskudt start og instruktion.
Jeg modtager derfor meget gerne forhåndstilmeldinger, som ikke behøver at være bindende, men som blot
tjener til orientering med henblik på eventuelle foranstaltninger.

2m træningsjagt
Traditionen tro vil der dagen efter – søndag d.24 maj 2020 blive arrangeret en 2m jagt i Rude skov.
Mødestedet er som sædvanlig parkeringsstrækningen på Hørsholm Kongevej overfor 19km stenen tæt ved
Agersø (Krak kort 97,A3)
Her vil også være udlagt 5 ræve, der sender hvert 5. minut på 144.7375MHz. Her anvendes samme
tidtagningsmetode med RFID-chips som på 160m jagten.
Første udsendelse starter kl. 11.00 og sidste udsendelse sker i perioden kl.13.00 til 13.05.

Som tidligere nævnt, hold jer up-to-date med arrangementet på de nævnte hjemmesider. Yderligere
information, tilmelding og eventuelle spørgsmål på tlf. 20227581 eller ivar.larsen@get2net.dk
Håber vi ses i Klosterris Hegn og/eller Rude Skov.
Vy 73 de OZ4UR, Ivar

