
                         
   

 
                              

Orienteringsklubben WEST 
 

Instruktion. 
 

 Jysk Fynsk mesterskab i stafet. 
Lørdag den 17. august 2013 i Nyminde Nord. 

                    
 

                                      

Arealsponsor: Naturstyrelsen   
Klassifikation: C-løb     

     
Dato: Lørdag den 17. august 2013 kl.11.00 

Løbsområde: Nyminde Nord  

Mødested: Stævneplads på græsklædt område i plantagen. 
P-plads på græsklædt område umiddelbart syd for stævneplads.  
Indkørsel fra Sdr. Klintvej Nr. Nebel: GPS adresse Gammelgab vej 
20 kan bruges – forsæt til Sdr. Klintvej – kør ad Sdr. Klintvej og drej 
ind på vej til venstre efter Naturstyrelsen hus på venstre hånd. 
GPS koordinater: N55 47886 / E08 12626 

Afstande: Parkering til stævneplads: max 200 m.  
Start og mål er på stævneplads. 

Kort: Nyminde  Nord 1:10000  Ækv. 2,5 m. Nytegnet 2010  – rettet 2013 
Printet kort i riv- og vandfast kvalitet – A4 størrelse 

Postbeskrivelser: Postbeskrivelser er trykt på løbskortet.  
Ingen løse postbeskrivelser udleveres! 

Terrænbeskrivelse: Plantage og klitterræn med begrænset stinet. Kuperet efter 
vestjyske forhold. Mellemsvær til svært gennemløbelig 

Særlige forhold: - På bane b, e og f vil der være snitchling mellem 2 poster. Er 
markeret på kort. I terræn med rød/hvid strimmel 

- Der udleveres brystnumre i klubposer. Brystnumre skal 
bæres for at synliggøre skifte. 

- Der er ikke speakning og publikumspost. 
- Der er ingen forvarsling. Det er løbernes eget ansvar at 

være klar til skifte.  
 

Navneændring: Navneanmeldelsen skal senest 48 timer før stævnets start sendes til 

Mogens Nielsen: lonbniel@turbopost.dk 

Holdændring: Holdsammensætning og startrækkefølge kan ændres indtil 90 
minutter før første start. Gebyr er 30 % af startafgiften pr. hold pr. 
gang der foretages en ændring. 
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Klasser: I henhold til Sydkredsen oplæg 2013   

Bane Klasse Sværhedsgrad Længde Poster 

e D/H -12 

1. tur Hvid - Let 2,5 km ugaflet 13 

2. tur Grøn - Begynder 2,6 km ugaflet 14 

3. tur Hvid - let 2,9 km ugaflet 13 

f 

D/H max. 
-43 
ældste < 
20 år,  

1. tur Gul - Mellemsvær 3,2 km ugaflet 14 

2. tur Hvid - Let 2,5 km ugaflet 
13 

Åben 1 2. tur Gul - Mellemsvær 3,2 km  ugaflet 14 

g 

D 13 - 16    1. Sort - Svær 3,0 km 12 

H 13 - 16 2. tur - Gul Mellemsvær 3,2 km ugaflet 12 

Åben 2 3. Sort - Svær 3,2 km  12 

c 

D -20   

Sort - Svær 4,6-4,7 km  16-17 D 21-  

 H45- 

b 

D 35-               

Sort - Svær 3,9-4,2 km 13-14 D 45-     

H 55- 

a 

D 55-    

Sort - Svær 2,8-2,9 km  11-12 

D 65-  

 H 65-     

H/D-185  
(mindst 
én dame) 

    

d 

H -20  

Sort - Svær 5,6-5,7 km 21-22 H 21- 

H 35- 
 

Put and Run: Fra kl. 11.30 kan der løbes på Put and Run baner  
Åben 1 svær ca. 6 km 
Åben 2 svær ca. 3,5 km 
Åben 3 mellemsvær ca. 4 km 
Banerne sælges fra Stævnekontor 
 Pris  75/100 kr. 
Start er på stævneplads 

Kontrol: Der anvendes EMIT. 
Egen forud tilmeldt brik kan anvendes 
Backup kort + lejebrik udleveres i klubpose 
(bortkommet lejebrik erstattes med 400 kr.) 
 
 
 



Start og 
starttidspunkter 

Der er samlet start for første tur i hver klasse, og der er følgende 
starttider: 
Klokken 11.00: D35-, D45-, H55-  
Klokken 11.05: D-20, D21-, H45-  
Klokken 11.10: H-20, H21-, H35-  
Klokken 11.15: D/H185-, D55-, D65-, H65-  
Klokken 11.20: D/H-12, D13-16, H13-16, Åben 1, Åben 2 
Klokken 11.25: D/H-43 
Starten foregår på stævnepladsen. Løbere på første tur skal gå ind i 
startområdet 4 minutter før start. 
Husk at nulstille Emit-brikken senest ved indgang til startområdet. 
Det er løbernes eget ansvar at få nulstillet brikken. 
Fra startområdet er der ca. 100 meter ad afmærket rute til 
startpunktet, der er markeret med en skærm. Den afmærkede rute 
skal følges. Startposten skal ikke stemples. 

Mål/Skifte: Efter sidste post er der to sluser på stævnepladsen, én til skifte (til 
højre) og én til målgang (til venstre) på sidste tur. 
 
1. og 2. turløbere afleverer løbskortet i kasse ved indløb til 
skiftezonen, stempler målposten og fortsætter til kortskiftet, hvor 
løbskortet for holdets næste tur tages fra de opstillede kortstativer. 
De tilstedeværende officials vil vejlede løberne ved kortstativerne, 
men det er løbernes eget ansvar at tage det korrekte kort.  
Kortet overdrages til næste løber på holdet.  
Skifteområdet forlades i en særlig sluse, hvor brikken aflæses. 
Eventuelle lejebrikker afleveres.  
For sidste løber gælder: 
Mål er bestemt ved krydsning af mållinien. 
Målposten stemples efter passage af mållinien. 
Ved spurtopgør er det passeringen af selve mållinien, der gælder. 
Løbskortet afleveres, og brikken aflæses umiddelbart efter 
målgang. 
Løbere der udgår skal melde sig i mål. 
Maxtid er 4 timer pr. hold.  
Kortene udleveres umiddelbart efter efterstarten. 
 

Efterstart: For løbere der ikke er sendt af sted vil der være efterstart hurtigst 
efter kl. 13.00. Afgøres på dagen af stævneledelsen. 

Kortudlevering: Kort frigives efter efterstarten. 

Væske: Der findes saft og vand i målområdet. 

Præmier: Der uddeles medaljer til de tre første hold i klasserne op til 20 år, 
samt D/H max 43, samt til vinderne i øvrige klasser 
Forventet medalje overrækkelse ca. kl. 14 

Børneparkering Tilbydes ikke. 

Børnebane: Gratis børnebane - Rød hånd. Start fra kl. 10.45  
Børnebanen er ikke egnet til barnevogne! 
 
 



Service: 
Kiosk: 
 
 
Toilet: 
Bad: 
 
Stævnekontor: 

Kiosk findes på stævnepladsen. Der vil være et udvalg af 
drikkevarer (ingen alkohol) og lette måltider samt slik m.m. 
Husk kontanter – og småpenge. Det letter salget. 
 
2 Toiletvogne (4 kabiner) findes på stævnepladsen. 
Der er ikke muligheder for bad. (bortset fra Vesterhavet)  
 
Telt placeret på pladsen 
 

Klubposer: Klubposer udleveres i stævnekontor.  
Poser indeholder brystnumre, startliste og lejebrikker 

Starttider: Ophænges på stævnepladsen og offentliggøres på: 
www.okwest.dk senest fredag den 16. august 2013 kl. 20.00 

Resultater: Resultaterne ophænges løbende på stævnepladsen. 
Resultater og stræktider kan ses på: www.okwest.dk hurtigst 
muligt efter at stævnet er afsluttet. 

Stævneledelse. Monika Kobberholm – OK West:  
monikakobberholm@live.dk – 27579558 
Søren Pedersen - OK West: ssp@bbsyd.dk - 20111832 

Banelægger:  Per Bovien Christensen - OK West 
Eskil Schøning – OK West 

Kontrollanter: 
 
 
Kort: 

Stævnekontrollant: Søren Pedersen - OK West 
Banekontrollant: Kurt Pedersen – OK Ribe 
Dommer: Jørn Andersen – HTF: Træffes på stævnepladsen 
Jens Sørensen – OK West 
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