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Instruktion til MTB-O Harte - sprint 
Arrangør Kolding Orienterings Klub 

Stævne Rangliste, 1. afdeling af Trimtex MTBO cup 2015 for H 21 og D 21, samt 

1. afdeling af MTBO-cuppen for øvrige klasser. 

Dato Lørdag d. 21. marts 2015 

Løbsområde Harte Skov 

Mødested Stævneplads ved mark nær Brødsgaard, Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding. 

Til og fra stævnepladsen kører man gennem løbsområdet. 

Deltagere der ankommer efter første start, eller kører før sidste rytter er 

i mål, bedes være meget opmærksomme ved ind- og udkørsel i skoven. 

Kort MTBO kort Harte Skov. Målestok 1.7.500. Ækvidistance 2,5 m. 

Omtegnet i 2015 efter IOF MTBO-standard på baggrund af ældre o-kort.  

Størrelse A4. 

 

Kortene er printede på vandfast papir og udleveres uden pose.  

Postnumre og kontrolnumre er markeret på kortet umiddelbart ved siden 

af postcirklen. Der er ikke postbeskrivelser, hverken på kortet eller løse. 

 

Af kortet fremgår et forbudt område, der er rød-skraveret. 

 

Forhindringer (træer på tværs af stierne) er tegnet med rød tværstreg på 

kortet. Ved passage af disse er det tilladt at forlade stien og passere 

forhindringen udenom, og ikke nødvendigvis over. 

Terrænbeskrivelse Hovedsagelig plantet skov med mange spor af forskellig størrelse og 

farbarhed. Primært faste spor og ringe kupering. 

Regler Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger Reglement 

MTBO 2015: http://mtb-o.do-f.dk.  

Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. 

MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig udenfor 

skovens vej-/stisystem eller spor, der ikke er gengivet på kortet. 

100% gul må også kun passeres når der er markeret stisignatur. 

Ved passage hold til højre. Overhaling venstre om. 

Klasser Klasse Længde Poster Kortskifte 

D-14 4,26 12 poster Nej 

D-16 4,7 15 - - 

D-20 5,28 17 - - 

D21 5,75 19 - - 

D40 5,28 17 - - 

D50 4,7 15 - - 

D60 4,26 12 - - 

H-14 4,7 15 - - 

H-16 5,28 17 - - 

H-20 6,91 20 - - 

H21 6,91 20 - - 

H40 5,75 19 - - 

H50 5,28 17 - - 

H60 4,7 15 - - 

H70 4,7 15 - - 

H/D-12 2,96 11 -  

 

Tilmelding på dagen: Baner sælges ved stævnekontoret. 

Ungdom -20 år: 70 kr. Senior 21- år: 90 kr. Brikleje: 15 kr. 

Tidtagning/ 

Lejebrikker 

Der anvendes EMIT elektronisk tidtagning. Lejebrikker udleveres ved 

stævnekontoret på stævnepladsen. Lejebrikker afleveres i mål. 

Start Fristart fra kl. 11.00. 

Startprocedure: Indgang til start 3 minutter før ønsket start. Der må 

max. starte 1 pr. bane ad gangen. 

http://mtb-o.do-f.dk/
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I boks 1 kontrolleres nummer på elektronisk brik.  

I boks 2 udleveres kortet 1 minut før start for H/D-12 

I boks 3 udleveres kortet i startøjeblikket for øvrige klasser. 

Mål Max.tid er 60 min. Kort inddrages ikke. 

Afstande Parkering, stævneplads/mål og start på samme mark indenfor ganske 

kort afstand. Opvarmning må kun foregå på samme mark, samt på 

asfaltvejen gennem skoven.  

Præmier Til nr. 1 og 2 i ungdomsklasserne indtil 20 år. Præmieoverrækkelse ca. 

kl. 12.30. 

Bad og toilet KOK’s klublokale Bøgelund kan benyttes, kontakt arrangørerne ved ønske 

herom. Der er opstillet en enkelt toiletkabine. 

Service Kiosk med begrænset udvalg. Ingen mulighed for cykelvask. Resultater 

ophænges ved mål. 

Stævne-

organisation 

Stævneledelse og banelægning: Per Eg Pedersen, tlf. 20837456, mail 

per@eg-net.dk 

Dommer: Jes Aage Henning 

 

mailto:per@eg-net.dk

