
 

        
 

Instruktion 1.divisionsmatch 

 søndag den 18. september 2022. 
 

 

Klassifikation 
 B-arrangement 

  

Stævne Stævnet er en 1. divisionsmatch i Sydkredsen og følgende klubber 

deltager i matchen. 

 

- OK Snab 

- Kolding OK 

- Odense OK 

- FROS/Melfar 

- OK Gorm 

 

Stævnet vil også være Sydkredsmesterskaber i følgende ungdomsklasser 

 

- D/H10 

- D/H12 

- D/H14 

- D/H16 

 

 Af praktiske årsager laves der en resultatliste og en resultatliste med 

divisionsmatch resultatet. 

 

Skov Stensbæk Plantage ved Gram i Sønderjylland 

 

Afmærkning Der er afmærkning på rute 24 mellem Gram og ribe på Ribe landevej i 

den nordlige ende af skoven. GPS position er følgende 55.295297, 8.927022 

. 

 

Stævnekontor Vil være på stævnepladsen og åbner kl. 09.00 

 

Parkering Kantparkering på skovvej lige ved stævnepladsen 

 



Stævneplads 

                          
  

  

Afstande Max. 600 m fra parkering til stævneplads. Der er cirka 200 meter til start 

afmærket med snitsling. 

  

Første start Kl. 10:00. Fremkaldelse 4. minutter før starttidspunktet. Fristart for 

begynder, beg, D/H-10 og D/H-12B, samt Åben 10 og kan ske fra kl. 

09.45. 

Deltagere på baner med grøn-begynder og hvid-let for deres kort 

udleveret 2. minutter før starttidspunktet. 

  

Starttider Startlister vil komme på vores hjemmeside hurtigst muligt efter sidste 

tilmelding frist. Åbne baner købt på dagen vil få starttider på vakante 

tider/pladser. 

 

Start 

 

Foran starten er der opstillet clear- og check enheder. Det er løberens 

eget ansvar at cleare og checke SI-brikken inden start, uanset om der er 

tale om egen eller lejet brik. Starten består af 4 startbokse. Når start-uret 

foran starten viser din starttid, går man ind i boks 1. Man rykker én boks 

frem for hvert minut. I boks 1 udleveres lejebrikker. I boks 2 er der 

ophængt løse postdefinitioner til løbere med egnet holder. I boks 4 er 

der kortkasser med løbskortene. Det er løbers eget ansvar at tage det 

rigtige kort. Skulle man komme til at tage det forkerte kort eller for 

mange, må man ikke selv lægge det tilbage, men skal i stedet for 



henvende sig til startpersonalet. Følg i øvrigt startpersonalets 

anvisninger. Løbere med starttid skal ikke stemple ved startposten. Det 

gælder også dem, der starter på vakante tider. Løbere på grønne 

(begynder) og hvide (let) baner vil få vejledning af startpersonalet. For 

sent startende løbere skal henvende sig til en repræsentant for 

startpersonalet og følge dennes anvisninger 

  

Kort og terræn Stensbæk Plantage 

1:10.000 og 1:7.500 revideret i 2022. 2,5 m ækvidistance 

Åben hede område, kuperet med blandet løv- og nåleskov.  

Gennemløbeligheden er generel god, der kan også være områder med 

meget tæt skov og en del væltet træer og grene i underskoven. Skoven 

har et veludbygget stinet. Man passerer grusveje i skoven, som der kan 

være trafik på og der skal tage hensyn til dette og man skal passer på sig 

selv. Der er mange mountainbikespor i skoven, måske også nogle som 

ikke er på kortet. 

 

Alle klasser fra og med H-60 og D-50 løber på 1:7500, resten løber på 

1:10000. bemærkning bane 4 findes i både bane 4A og 4B, hvor 4A er i 

1:10.000 og 4B er i 1:7.500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasser & 

banelængder 

 

Klasse              Sværhedsgrad        Bane        Længde ca. km    

Begynder Grøn-begynder 10 3,0 

H-10 Grøn-begynder 10 3,0 

H-12 Hvid-let 7 3,7 

H-12B Grøn-begynder 10 3,0 

H-14 Gul-mellemsvær 9 4,1 

H-14B Hvid-let 7 3,7 

H-16 Sort-svær 3 6,2 

H-18 Sort-svær 1 8,5 

H-20 Sort-svær 1 8,5 

H-20B Gul-mellemsvær 6 4,5 

H-21 Sort-svær 1 8,5 

H-21B Gul-mellemsvær 6 4,5 

H-40 Sort-svær 2 7,2 

H-45B Gul-mellemsvær 6 4,5 

H-50 Sort-svær 3 6,2 

H-60 Sort-svær 4B 5,3 

H-70 Blå-svær 5 4,4 

H-80 Blå-svær 8 3,0 

H-let Hvid-let 7 3,7 



D10 Grøn-begynder 10 3,0 

D-12 Hvid-let 7 3,5 

D-12B Grøn-begynder 10 3,0 

D-14 Gul-mellemsvær 9 4,1 

D-14B Hvid-let 7 3,7 

D-16 Sort-svær 4A 5,3 

D-18 Sort-svær 2 7,2 

D-20 Sort-svær 2 7,2 

D-20B Gul-mellemsvær 9 4,0 

D-21 Sort-svær 2 7,2 

D-21B Gul-mellemsvær 9 4,0 

D-40 Sort-svær 3 6,2 

D-45B Gul-mellemsvær 9 4,1 

D-50 Sort-svær 4B 5,3 

D-60 Blå-svær 5 4,4 

D-70 Blå-svær 8 3,0 

D-let Hvid-let 7 3,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbne baner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tilbydes åbne baner til de løbere der ikke deltager i 

divisionsmatchen eller kredsmesterskaber for ungdommen. De åbne 

baner er lige som banerne i divisionsmatchen bane 1 til 10 

 

Klasser                   Sværhedsgrad         Længde i km         

Åben 1 Sort-svær 8,5 

Åben 2 Sort-svær 7,2 

Åben 3 Sort-svær 6,2 

Åben 4A Sort-svær 5,3 

 Åben 5 Blå-svær 4,4 

Åben 6 Gul-mellemsvær 4,5 

Åben 7 Hvid-let 3,7 

Åben 8 Blå-svær 3,0 

Åben 9 Gul-mellemsvær 4,1 

Åben 10  Grøn-begynder 3,0 
 

  

De åbne baner kan købes i stævnekontoret i tidsrummet kl. 10.00 til 

11.30.  

 

Kredsmesterskaber Der vil være kredsmesterskaber for sydkredsens ungdomsløbere. 

Mesterskabet er et løb i løbet og vil fregå af den almindelige 

resultatliste. 



Skygning 

 

 

 

Passage  

 

Skygning er tilladt i klasser med sværgraden grøn-begynder og hvid-let. 

Dette gælder både divisionsmatchen og kredsmesterskaberne for 

ungdomsklasserne. 

 

På bane 7 er der tvungen passage melem post 10 og 11 og på bane 10 er 

der tvungen passage mellem post 8 og 9. 

 

 

Postbeskrivelser 

 

 

IOF-symboler: Der udleveres ”løse postbeskrivelser”! ved start 

  

  

Ident-brik Der anvendes SI-brikker. Lånebrikker udleveres ved start. Løberen 

afleverer brik i mål efter endt løb. I tilfælde af at postenheden ikke 

virker klippes i postbeskrivelsen. Husk SI-brik kan cleares og checkes 

inden man løber i skoven og det er løberens eget ansver at dette 

bliver gjort. 

 

For hver ikke afleveret eller bortkommet brik opkræves DKK 500,-. 

  

Mål 

 

 

 

 

 

Kortudlevering 

 

 

Overtrækstøj 

Ved målpassage stemples mål-enheden, hvorefter der fortsættes til 

aflæsning af SI brikken. Lejebrikker afleveres til målpersonalet. Maks-

tiden er 2,5 time. Løbere med en tid over maks-tiden vil blive 

diskvalificeret. Der er opstillet væske (vand) tæt ved mål. Kortet 

afleveres i klubpose ophæng lige ved mål. 

 

Kortudlevering sker lige efter sidste start. 

 

 

Der transporteres ikke overtrækstøj 

 

Toiletter Der vil være toiletter på stævnepladsen og de passeres på vej til start. 

 

Væskeposter Der vil være væskepost på bane 1 til 6 samt bane 8 og 9. 

  

Bad Tilbydes ikke 

 

Børnebaner Der tilbydes børnebaner i tidsrummet 10.00 til 12.30. Banen er gratis og 

der vil være en lille præmie til alle børn, som gennemfører. Banen kan 

ikke gennemføres med barnevogn 

  

Kiosk & forplejning Der tilbydes kaffe og kage, samt grillpølser, øl og vand. 

  

Børneparkering Der er ingen børneparkering.  

 

 

  

Yderligere 

information 

På OK HTF´s hjemmeside www.okhtf.dk 

Eller til stævneleder Lars Klogborg Tlf: +45 40131038 

http://www.okhtf.dk/


 

  

Resultater På stævnepladsen og via live-resultat (http://liveresultat.orientering.se) 

og de offentliggøres på OK HTF´s hjemmeside efter løbet. 

 

Præmier Der vil være præmier til de 3 bedste i kredsmesterskabsklassene, samt 

begynder og alle andre ungdomsklasser 

  

Officials Funktion Navn Klub 

Stævneleder Lars Klogborg OK-HTF 

Stævnekontrollant Bjarne Johannsen OK Syd 

Banelægger  Mads Juhl OK-HTF 

Banekontrollant  Søren Bertelsen OK-HTF 

Dommer John Bargmeyer OK Syd 
 

  

 

http://liveresultat.orientering.se/

