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Indbydelse 
 

Til DM-hold og C-stævne 
 I Als Nørreskov. Søndag 6. Oktober 2019. 

 

Klassifikation 4-stjernet DM-hold og C-stævne 

Løbsområde Als Nørreskov 

Arrangør OK Syd 

Stævnets 

hjemmeside 

http://oksyd.dk/arrangementer/arr2019/dm-hold.html 

Her findes indbydelse, startlister, instruktion, resultatlister og billeder. 

Kørsels 

vejledning 

Afmærkning fra Nordborgvej/Vesterled, 6430 Nordborg (54.995173, 9.856260) 

Afmærkningen skal følges, da alternativer ruter går gennem løbetrænet. 

Ved behov for busparkering bedes besked givet til stævnelederen i forbindelse 

med tilmeldingen. 

Stævneplads Nordals Naturskole 

Afstande Mødested til parkering ca. 4 km 

Parkering til Stævneplads max. 600 m 

Stævneplads til Start max. 500 m 

Kort Als Nørreskov Nord 1:7.500 og 1:10.000 jf. reglementet. 2,5m ækvidistance. 

Nytegnet 2019. 

Postdefinitioner IOF-symboler. Der udleveres løse postdefinitioner mod forevisning af 

forsvarlig fastgørelse. Postdefinitionerne er også trykt på kortet. 

Stævnekontor Stævnekontor med beregning og resultatformidling ligger på stævnepladsen 

ved siden af målteltet.  

Åben fra kl. 10.30. Jury kan træffes ved henvendelse på stævnekontoret.  

Terræn og 

løbsområde 

Als Nørreskov 

Let kuperet åben blandingsskov med overvægt af løvskov. 

http://oksyd.dk/arrangementer/arr2019/dm-hold.html
https://www.google.com/maps/place/54%C2%B059'42.5%22N+9%C2%B051'22.5%22E
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Klasser og baner 

 

Kontrolsystem Der anvendes SI.  

Egen brik kan anvendes, når briknummeret angives ved tilmelding.  

Brikker kan lejes mod et gebyr på kr. 15  

Lejebrik udleveres ved fremkald i start. 

Alle brikker aflæses i mål og lejebrikker inddrages. Ikke afleverede lejebrikker 

afregnes med 400 kr. 

Startafgift D/H-20: 60 kr. 

D/H21-: 90 kr. 

Indbetaling klubvis til OK-SYD. Sydbank. 8010-7302525 

Tilmelding 

 

Tilmelding: Senest fredag den 27. september kl. 23.59 via O-service 

Efertilmelding Ingen eftertilmelding, der henvises til åbne baner for deltagere i C-løb. 
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Start Første start er kl. 11:30.  

Der er fremkald 4 minutter før start.  

På bane 10 er der fri starttid for tilmeldte løbere fra kl. 11.15 til slut på 

ordinær start. 

Løbere på bane 7 og 10 får løbskortet udleveret 2 min. før start og tilbydes 

starthjælp. Øvrige løbere får kortet i start øjeblikket. 

For deltager i C-løbet vil første start være ca. kl 14.00 (30 minutter efter 

sidste start i divisionsfinalen). Der er fri start (put and run) på alle åbne baner 

med et startinterval på min. 1 min. 

Max. tid 2½ time. Løbere, der udgår skal melde sig i mål.  

Omklædning og 

bad 

Der er ikke adgang til omklædning og bad 

Ordensregler Ifølge DOF’s reglement er tobaksrygning ikke tilladt på stævnepladsen eller i 

skoven.  

Toilet Der er toilet ved stævnepladsen. 

Kiosk Der forefindes velassorteret kiosk på stævnepladsen. 

Børnebaner Afmærket børnebane findes ved stævneplads. Deltagelse er gratis incl. lille 

præmie til børn under 13 år for gennemført bane. 

Børnepasning Tilbydes ikke. 

Åbne baner Til C-løbet kan der i begrænset omfang også tilmeldes på løbsdagen mod et 

tillæg til startgebyret på 20 kr. excl. brikleje. Henvendelse til stævnekontoret. 

Resultat 

formidling 

Løbende på stævnepladsen og via O-service på stævnets hjemmeside snarest 

efter løbet. 

Præmier Der er DIF-plakette til den vindende klub i COWI-Ligaen. 

Derudover præmier til vinderne til og med D-16 og H-16. Divisionsmatchen 

og C-løbet betragtes her som et samlet løb med samlet individuel 

resultatliste. 

Stævneleder Rasmus Ejlersen, OK Syd, Tlf 51296311,Mail: r.ejlersen@gmail.com 

Stævnekontrol 

og Jury formand 

Lars Thestrup, Melfar OK 

 

Banelægger Jørn H. Klausen, OK Syd 

Banekontrol Jette Klogborg, OK H.T.F. 
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Kort tegnere Jørn H. Klausen, OK Syd 

Svend Erik Bertelsen, OK Syd 

På gensyn OK Syd 

 


