
 
 

SM Stafet 2019 - indbydelse instruktion 

Indbydelse & instruktion 
 

Til SM Stafet i Jels Skovene. Lørdag d. 10. august 2019. 
 

Stævneplads Parkeringsplads i nordenden af den østlige del af Jels skovene. 

 

 

Parkering Parkeringpladsen ved stævnepladsen eller kantparkering på Jels overdrevsvej. 

Følg anvisning/skiltning 

Start Starter samlet klokken 13.30. 

Kort Jels Skovene 2017, 1:10.000, ækvidistance 2,5 m. 

Postbeskrivelser IOF Symboler 

Der er ikke løse postbeskrivelser 

  

Terræn 

beskrivelse 

Skoven er let til middel kuperet med en varition af nåle og løvbærende træer. 

Der er et veludviklet sti- og vejnet. Sti nettet mellem vejene er meget 

varieret både hvad antal og tydelighed angår. Terrænet varierer fra let løbet 

til diffust, og fra åben til tæt skov. Særlig årstiden taget i betragtning er der 

visse steder meget undervegetation.  

 

https://okhtf.dk/
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Hold Hvert hold består af 3 løbere, som max. må tælle 12 point sammenlagt, idet 

man går ud fra deres normale løbsklasser i divisionsturneringen. 

Alle O-løbere kan deltage. Men kun løbere fra OK-SYD og OK-HTF kan 

konkurrere om SM mesterskabet 

Løbere på division turneringen: 

 Bane 1  tæller 6 point 

 Bane 2  tæller 5 point 

 Bane 3 og 5  tæller 4 point 

 Bane 4  tæller 3 point 

 Bane 6  tæller 2 point 

 Bane 7 og 8  tæller 1 point 

 

Banelængder Bane 1 max. 4 km svær med gaflinger 

Bane 2 max. 3 km let 

Bane 3 ca. 5 km svær med gaflinger 

 

Tidtagning Der løbes med EMIT 

 

Startafgifter 100 kr. pr. hold og 10 kr. for evt. brikleje. 

Indbetales klubvis til konto i Frøs reg. nr. 9737 konto. nr.1884395. 

 

Tilmelding Klubvis til Bendt Bossen (301638@hjv.dk) med angivelse af navne og 

holdsammensætning samt Emit numre på disse.  

Senest mandag den 5. august 2019 klokken 22.00. 

Medaljer Der er medaljer i form af Guld, Sølv og Bronze til de 3 bedste hold i SM 

mesterskabet. 

Banelægger Mads Basse, OK HTF 

På gensyn i skoven – OK HTF 

https://okhtf.dk/
mailto:301638@hjv.dk

