GRENAA LØBET 31. maj 2021
Hermed har vi fornøjelsen at fremsende resultatliste for løbet.
Efter indsamling af skilte så alt pænt ud, talte med flere lodsejere. Der var intet at
bemærke.
Dog var der en beboer ved OTK-1 der brokkede sig over vores tilstedeværelse til Britta og
Torben. Men man kender lidt til denne person, som er storlevenradør af brokkelæserbreve.
Tak til jer alle ved den pæne opførsel under løbet og den gode stemning i depotområdet på
Ring Djursland. Som vi hermed siger tak til Fonden Ring Djursland Motorsport for lån af
området.
Også tak til vores sponsor HSM Industri i Grenaa.
Også tak til vores trofaste officials, uden jeres medvirken blev der ingen orienteringsløb.
Vi fik tre anmodninger om ændringer fra mandskab nr. 1 – nr. 12 – nr. 36. Så det blev lige
rettet til:
Ændringer:
Etape 1 Lyngby:
Kl. MAB: side 2 Rubrik 3 Ordre, 21 og 25 HRK ”T” gøres straffri
Kl. C: side 2C Rubrik 4 Ordre, 30 HRK ”T” gøres straffri
Kl. MAB: side 2 Rubrik 4 Ordre, 30 HRK ”E” gøres straffri
Kl. C: side 2 Rubrik 4 og 5 Ordre, 30 og 4 HRK E gøres straffri
Etape 3 Søholm
Kl. MAB: side 5 Rubrik 4 Ordre, 24-25 HRKN ”Z” gøres straffri. Vej i terræn og på rubrikkort
stemmer ikke overens, derfor bliver der berettiget tvivl om hvilken af de to veje der skal
bruges. Der blev også nævnt at efterfølgende HRK ”Ø” i ordre 26 -27 skulle lide samme
skæbne. Men den opretholdes som tællende.
Kl. C: side 4C Rubrik 4 Ordre fra 5 til 6 også her gøres HRK ”Z” straffri
Etape 4 Albøge:
Kl. MAB: side 7 Rubrik 4 Ordre 20 – til 22. Her har flere noteret HRK ”W” to gange som er
FN. Her blev det nævnt RABAT. Men det bliver der ikke da det er flere uafhængige årsager.
Vi håber alle kom godt hjem, også til Arne og Michael fra Vordingborg, der tog den lange tur
til Djursland.
Tak for denne gang John og Lars, DMKA

