
 
 

SM Stafet 2018 - indbydelse rev. 05.docx.doc 

OOOKKK   SSSyyyddd   
OOOrrriiieeennnttteeerrriiinnngggsssllløøøbbb   iii   gggrrrææænnnssseeeeeegggnnneeennn   
   

Indbydelse & instruktion 
 

Til SM Stafet i Årtoft Plantage. Lørdag d. 9. Juni 2018. 
 
Stævneplads Mark langs Jagtvej (sydlige ende). Fra afkørsel 72 køres 300 meter mod vest 

af rute 42, hvor der drejes mod venstre af Jagtvej, som følges til stævneplads 
(2 km.) 

Parkering Kant parkering langt Jagtvej (ved stævneplads). 

Start Bane 1 starter samlet klokken 13.30. 

Kort Årtoft Plantage 2017, 1:10.000, ækvidistance 2,5 m. 

Postbeskrivelser IOF Symboler 

Terræn 
beskrivelse 

Plantagen består af et veludviklet vejnet, som oftest er øst-vest eller nord-syd 
gående. 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. Der er en del indhegninger i plantagen, ligesom der er mange 
gennemgående grendiger, som ofte bryder stier og hugninger. Det fremgår 
ikke tydeligt af kortet. 
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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 Sportident (SI) 

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

Indbetales klubvis til konto nr. 8010 – 7302525 i Sydbank. 

Tilmelding Klubvis til Michael Termansen (m.b.termansen@gmail.com) med angivelse af 
navne og holdsammensætning samt Sportident numre på disse.  

Senest mandag den 4. juni 2016 klokken 18.00. 

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

Banelægger Michael Termansen, OK Syd 

På gensyn i skoven - OK Syd 


