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Instruktion 

DM Stafet *****A-stævne 

 

 

VIGTIGT – Der afholdes Broløbet Storebælt samme dag fra Korsør til Nyborg med start kl. 16.00, 
så der må påregnes længere transporttid. 

 

  

Mødested Afmærkning fra vej 25, Hjarup, vest for Kolding og fra vej 170 syd for Kolding. 

Stævneplads På stævnepladsen findes alle faciliteter, toiletterne er dog placeret ved parkering. 

 Klubber der ankommer i bus bedes give besked på e-mail til 
 susanne.hoejholt@mail.tele.dk  

Afstande Parkering –> Stævneplads 3-500 m 

 Stævneplads –> Toiletter 200 m 

 Stævneplads –> Start 0 m 

Kort Fovslet Skov, 1:10.000, 2,5 m ækvidistance, nytegnet kort af professionel 
 korttegner og godkendt af DOF-kortkonsulent. Kortet er printet på vandfast papir. 

 Løbskort kan afhentes klubvis ved mål når efterstarten er gået, dette annonceres 
 via speakningen. 

Terræn Flad østjysk skov med mange grøfter og en del stier. Varieret gennemløbelighed 
 med blandet løv- og nåleskov. Der er enkelte steder spor fra sidste års storme 
 med vindfældede træer.  

 Skoven bærer mange steder præg af at være udlagt som naturskov, hvor der ikke 
 sker den store oprydning. Nogle steder er der dog arbejdet i skoven, så der 
 forekommer arbejdsspor der ikke er tegnet på kortet. 

 I den østlige del af skoven er der mange utydelige stier. 

Special signatur  Tømmerstak 

Bemærk Skoven er løbsområde, på nær den afmærkede sti fra parkering til 
 stævnepladsen. 

 Der er mange skovflåter i skoven.  

mailto:susanne.hoejholt@mail.tele.dk
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Mesterskabsklasser  

Klasse  Sværhedsgrad Banelængde 

D/H -12 
1. tur  Hvid – Let 
2. tur  Grøn – Begynder 
3. tur  Hvid – Let 

2,8-3,0 
2,9 – ugaflet 
2,8-3,0 

D/H max. -43, 
ældste<20 år 

1.tur  Gul – Mellemsvær 
2.tur  Hvid – Let 
3.tur  Gul – Mellemsvær 

3,3 
3,0 - ugaflet 
3,3 

D 13-16 
1.tur  Sort – Svær 
2.tur  Gul – Mellemsvær  
3.tur  Sort – Svær 

3,5 
3,2 - ugaflet 
3,5 

D -20 Sort – Svær 3 x 4,9 

D 21- Sort – Svær 3 x 4,9 

D 35-, D 40- Sort – Svær 3 x 4,9 

D 45- Sort – Svær 3 x 4,3-4,4 

D 50-, D 55- Sort – Svær 3 x 3,1 

D60- Sort – Svær 3 x 2,6-2,7 

D65- Blå – Svær 2 x 1,9-2,0 

H 13-16 
1. tur  Sort – Svær 
2. tur  Gul – Mellemsvær 
3. tur  Sort – Svær 

4,4 
3,6 - ugaflet 
4,4 

H -20 Sort – Svær  3 x 7,3 

H 21- Sort – Svær  3 x 7,3 

H 35- Sort – Svær  3 x 7,3 

H 40-, H 45- Sort – Svær  3 x 6,3-6,4  

H 50- Sort – Svær  3 x 4,9 

H 55-, H 60- Sort – Svær  3 x 4,3-4,4 

H 65- Sort – Svær  3 x 3,5 

H 70- Blå – Svær 2 x 2,9-3,0 

H 75- Blå – Svær 2 x 2,6-2,7 

D/H min. 185, 
minimum en dame 

Blå – Svær  
3 x 2,6-2,7 

 

Åben mixklasse 

Åben Klasse 
1. tur  Sort – Svær 
2. tur  Gul – Mellemsvær  
3. tur  Blå – Svær 

4,8 
3,6 - ugaflet 
3,6 
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Åbne baner Åbne individuelle baner: 

Klasse  Sværhedsgrad Længde (km) 

Åben 1 Sort – Svær 5,8 

Åben 2 Blå – Svær 3,8 

Åben 3 Gul – Mellemsvær 3,7 

Åben 4 Grøn – Begynder 2,9 

 

Brystnumre Brystnumre skal bæres på brystet af alle. Brystnumrene og lejebrikker udleveres 
 klubvis i poser fra stævnekontoret kl. 09.00. 

Opvarmning Opvarmning kan ske på parkeringsarealet, stævnepladsen og i skifteboks. Øvrige 
 områder er løbsområde.  

Startprocedure Første start er kl. 11.00 og foregår på stævnepladsen, hvor også skifte foregår.  

 Startpunktet ligger 70 m inde i skoven. Fuld optrukken snitzling SKAL følges, og 
startposten SKAL passeres men ikke stemples. 

 Startlister offentliggøres på www.koldingorienteringsklub.dk senest den 10. 
september og opdaterede startlister ophænges på stævnepladsen. 

 

 Start kl. 11:00                  D21, D20, H20, H21, H35, H40, H45 

 Start kl. 11:05                  D35, D40, D45, H50, H55, H60, H13-16, D13-16 

 Start kl. 11:10                  H65, D50, D55, Mix, D/H12 

 Start kl. 11:15                  D60, D65, H70, H75, D/H185, D/H43 

  

 Løberne skal gå i startområdet, når speakeren annoncerer startgruppen. 

 Start sker med klassevis start. Flere klasser starter samtidigt. 

 EMIT-brikken nulstilles ved indgangen til startområdet. Løbskort er placeret med 
bagsiden opad på rækker og tydeligt markeret med holdnummer og klub. Løberne 
stiller sig parate bag kortet med rette nummer og klubnavn. Kortet må tages, når 
startsignalet lyder. 

 Alle anvisninger fra startpersonalet skal følges. 

 FOR-SENT-STARTENDE løbere skal henvende sig til startpersonalet, som vil 
være behjælpelig med startforløbet. 

Forvarsling Der er passage af stævnepladsen for alle klasser med undtagelse af D/H-12, D60, 
D65, H75 og DH185 samt 2. tur på D/H-43. 

 Ved publikumspassagen SKAL den afmærkede rute langs stævnepladsen følges. 
Undladelse medfører diskvalifikation.   

  

http://www.koldingorienteringsklub.dk/
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Skifte- og målprocedure 
 ALLE løbere afleverer løbskortet i kortsækken, inden der løbes mod SKIFT/MÅL. 

 Løbere, som skal skifte, følger skiltet SKIFT til højre og stempler skifteposten og 
løber videre for at tage næste løbers kort. 

 Det er løberens eget ansvar at tage rigtigt kort. 

 Derefter går løberen til aflæsning af EMIT-brik. 

 Løbere på sidste tur følger skiltet MÅL til venstre, løber gennem mål og stempler 
målposten, som ligger efter mållinjen. 

 Mållinjen er afgørende på sidste tur.  

 Hold rækkefølgen ved tidstemplingen i overensstemmelse med den 
rækkefølge mållinjen blev passeret.  

 Løberen går videre til aflæsning af EMIT-brik. 

 Løberne er selv fuldt ansvarlige for at give og modtage kort med rette 
nummer.   

 

 

                            

 

Efterstart Tidspunkt annonceres via speakningen. 

Maxtid 240 minutter for hele holdet. Udgåede løbere SKAL henvende sig i mål.  
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Holdændringer Navne på et stafetholds løbere og startrækkefølgen kan ændres af klubbens 
tilmelder via O-service indtil torsdag d. 11. september kl. 9.59. 

 Derefter kan ændringer ske på e-mail til anders@famdalgaard.dk indtil fredag d. 
12. september kl. 23.59, mod betaling af et gebyr på 20 kr. for hver ændring.  

 På løbsdagen kan ændringer ske indtil kl. 9.29 på stævnekontoret mod betaling af 
et gebyr på 20 kr. for hver ændring.  

 Gebyr for ændringer efter torsdag den 11. september kl. 9.59, betales på 
stævnekontoret på løbsdagen. 

 Briknummeret følger turen, i forhold til den oprindelige tilmelding. Det vil sige, ved 
en ændring af løbernes rækkefølge, er det løberne og ikke brikken der flyttes.  

Medaljer Nr. 1 i klasserne D21 og H21 modtager DIFs mesterskabsmedalje. Nr. 2 og 3 i 
 D21 og H21 modtager DOFs mesterskabsmedalje i hhv. sølv og bronze. 

 Nr. 1, 2 og 3 i øvrige mesterskabsklasser modtager DOFs mesterskabsmedalje i 
 hhv. guld, sølv og bronze.  

 Præmieoverrækkelsen forventes at kunne ske ca. kl. 14.30 eller hurtigst muligt 
derefter. 

Startret Startret har enhver, der på stævnedagen er medlem af en klub under DOF eller 
en anden klub under IOF (International Orienteering Federation). Medaljer 
uddeles dog kun til personer, der på stævnedagen er medlem af en klub under 
DOF og er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i 
Danmark. 

Åbne baner Der tilbydes åbne baner i samme løbsområde som DM-banerne. 

 Banerne købes på stævnekontoret mellem 10.00 – 13.45 og betales kontant. 

 Pris på dagen 100 kr. Brikleje 15 kr. 

 Åbne baner har put and run fra kl. 12.00 – 14.00. 

 Det er ikke tilladt at deltage eller skygge på en Åben Bane før deltagelse på en 
DM-bane. 

 Løbere, som er forhåndstilmeldt en åben bane via O-Service kan gå direkte til 
start. 

 Løberen får udleveret eventuel lejebrik i startområdet og løbskortet i startbåsen. 

 Løbere, som køber en åben bane på stævnedagen, får udleveret evt. lejebrik 
ved købet på stævnepladsen og en talon, som medbringes til start for åbne baner. 

 Opvarmning kan ske på stævnepladsen og parkeringsarealet. Øvrige områder er 
løbsområde. 

 Startpersonalet vil regulere løberstrømmen, så der så vidt muligt undgås 
”klumpdannelser” på de enkelte baner. 

 Ved start er der løse postbeskrivelser, hvis man medbringer 
postbeskrivelsesholder. Løbskortet tages i startøjeblikket.  

mailto:anders@famdalgaard.dk
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 På startlinjen er der placeret en EMIT-enhed mærket START. Løberen er selv 
ansvarlig for at stemple denne i startøjeblikket for at starte tidstagningen. 

 Ved målgang følges skiltet MÅL. Lige efter målstregen stemples målenheden, og 
der fortsættes gennem målslusen til kontrolaflæsning, hvor print af stræktider 
udleveres, og eventuelt lejet EMIT-brik afleveres. 

 Maxtid er 90 minutter. Udgåede løbere SKAL henvende sig i mål. 

Tidtagning  EMIT, elektronisk tidstagning med backup kort – lejebrik og backup kort udleveres 
 klubvis i poser fra stævnekontoret kl. 09.00. 

 Ikke tilbageleverede EMIT-lejebrikker skal erstattes med kr. 450,00. 

Børnebane Der er gratis børnebane fra kl. 10.00 til 14.30. Der er en lille præmie til alle børn 
 der deltager. 

Børnepasning Der er ingen børnepasning. 

Kiosk Velassorteret kiosk, der kan bl.a. købes: 

 Burgere, 20 kr. 

 Pastasalat, 25 kr. 

 Disse kan også forudbestilles i O -service senest torsdag d. 11/9 kl. 18.00.  

 Kan leveres til spisning under stævnet eller som take-away efter stævnet. 

Toiletter Der er toiletter ved parkering, 200 m fra stævnepladsen. 

Bad Bøgelund, Bramdrup Skovvej 40, 6000 Kolding. 

Ordensregler Tobaksrygning ikke tilladt på stævnepladsen og i skoven. 

Jury Juryformand Helle Sørensen, OK Melfar 

 Jurymedlemmer: ØST 

  NORD 

  SYD 

 Juryen kontaktes via stævnekontoret. 

 Eventuelle klager indgives skriftligt eller mundtligt til stævnekontoret, som 
kontakter stævnelederen, der foretager en partshøring og skriftligt meddeler sin 
afgørelse. Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest ved stævnets 
afslutning, hvorved forstås 30 minutter efter udløbet af maxtid. 

 Protester mod stævnelederens afgørelser eller mod fejl i arrangementet kan 
angives skriftligt til juryformanden. 

 De nærmere regler er specificeret i DOFs Reglement 2013, paragrafferne 7.8 til 
7.11. 

Betaling Betaling af løbsafgift og brikleje af EMIT-brik skal ske senest 10 dage efter 
 tilmeldingsfristens udløb til: Sydbank, konto 7040-121557. Husk klubnavn på 
 indbetalingen. 
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Stævneledelse: Susanne Højholt, KOK, susanne.hoejholt@mail.tele.dk, 2242 4039 

 Steen Sig, KOK 

Banelæggere: Henrik Uhlemann, KOK 

 Thomas Uhlemann, KOK  

Stævnekontrollant: Helle Sørensen, OK Melfar   

Banekontrollant: Nicolai Lyngaa, OK FROS  

 

 

Vi glæder os til at se jer! 
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