Instruktion
til C-stævne og 2. og 3. divisionsmatch
i COWI Ligaen søndag den 19. april 2015 i Jelling Skov.
Klassifikation:

Løbet er et **C-stævne med divisionsmatch for 2. + 3. division.

Løbsområde:

Jelling Skov

Mødested/Parkering :

Fårupvej 46, 7300 Jelling ved den østlige ende af Fårup Sø syd for Jelling
by.
https://goo.gl/maps/rldPw
N 55°44.225'
E 9°25.034'

Der er ingen afmærkninger på vejen, men parkeringsvagter vil lede folk
ind på parkeringspladsen.
Afstande:

Parkering-stævneplads ca. 700 m. Ruten er markeret med gul snitzling.
Stævneplads – start ca. 350 m. Følg den gule snitzling tilbage igen.
Startområdet passeres på vejen fra parkering til stævnepladsen.

Kortet:

Jelling Skov 1:10.000, ækv. 5 m, nytegnet 2014 på baggrund af COWI's
digitale grundmateriale og ISOM 2000
Revideret i 2015
Printede kort på rive- og vandfast papir.
Der er to specialsignaturer på kortet.

Postbeskrivelser er printet på kortet.
Ved start er der løse postdefinitioner til brug i egnet holder.
Terrænbeskrivelse:

Jelling Skov er en meget afvekslende, kuperet blandingsskov med en del
undervegetation. Brombærrene er dog ikke så kraftige på denne tid af
året. Dog skal man tage dobbeltskraveret underskov alvorligt. I den
vestlige del af skoven er der et udbredt vej- og stisystem. Den østlige del
er mere vild og med færre stier.

Krydsning af vej:

Alle baner på nær begynderbanen krydser vejen til Jelling Golfklub. Det
er en blind vej, men der kan være en del trafik, da det er Golfens Dag i
Jelling denne søndag. Der er sat skilte op for at gøre bilisterne
opmærksomme på, at der er løbere på vejen. Men det er løbernes eget
ansvar at krydse vejen forsvarligt

Forbudte områder:

Den vestlige del af skoven omkranser Jelling Golfklubs baner.
Det er strengt forbudt at løbe på golfbanen. Det er heller ikke tilladt at
kantløbe golfbanen.
I enkelte tilfælde må golfbanen krydses ad en markvej.
Dyrkede marker og private områder, der er markeret på kortet som
forbudte områder, må ikke kantløbes.
Der findes dog åbne marker med græs, som gerne må krydses. Hegn på
disse marker må også passeres. De steder, hvor der er et led, vil det være
åbent.

Stævneplads/service:

På stævnepladsen er der en velassorteret kiosk.
Toiletvogne findes ca. 100 m fra stævnepladsen i retning mod start.
En del af græsarealet ved stævnepladsen er afspærret, da området ligger
tæt på et udslagssted på golfbanen.

Stævnekontor:

På stævnepladsen. Åben fra klokken 09.00
Stævnekontoret foretager brikændringer, sælger vakante baner og er i
øvrigt til rådighed ved spørgsmål af enhver art.

Forbundssponsor – COWI kurver

Klasser:

Præmiesponsor

Ændring i forhold til indbydelsen:
Vi havde annonceret med en opdeling af bane 4 i en 4A og en 4B. Det
kan desværre ikke lade sig gøre af tekniske årsager.

Gruppe

Klassifikation

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

sort - svær

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
9

sort - svær

blå - svær
gul - mellemsvær
hvid - let

blå - svær
gul - mellemsvær
hvid - let
grøn- begynder

Banelængder

Bane

H -20, H 21-, H 35H 40-, H 45H - 16, H 50-, H 55H 60-, H 65H 70
H -14, H -16B
H -20B, H 21B, H 35-B
H -12, H -14B, H -20C, H 21-C

8,0 km
6,2 km
5,3 km
5,0 km
3,4 km
4,6 km
4,6 km
3,3 km

1
2
3
4
5A
6
6
7

24
23
19
20
14
17
17
19

D - 20, D 21-, D 35D 40-, D 45D -16, D 50-, D 55D 60-, D 65D 70D -14, D -16B
D -20B, D 21-B, D 35-B
D -12, D -14B, D -20C, D 21-C
H-10, D-10, H-12B, D-12B, Beg.

6,2 km
5,3 km
5,0 km
3,4 km
3,3 km
3,6 km
3,6 km
3,6 km
2,5 km

2
3
4
5B
8
9
9
7
10

23
19
20
15
14
17
17
19
19

Klasser

Post- Vakante
antal baner

x
x

x

x

Væske:

Der er væske på bane 1, 2, 3, 4 og 5 samt på stævnepladsen i
målområdet.

Præmier:

Der uddeles præmier og diplom til vinderne i vinderne i H/D 10 A&B,
H/D 12A&B, H/D 14A&B og H/D 16A&B.
Præmieuddeling kl 13 eller snarest derefter.

Åbne baner:

Vakantpladser på bane 2, 4, 9 og 10 kan købes på stævnepladsen fra kl.
10:00 – 11:30 – så længe kortoplag rækker - mod forhøjet startgebyr på
20 kr. + evt. EMIT brikleje på 15,- kr.

Børnebaner:

Der tilbydes gratis børnebane med en lille præmie til alle under 13 år.
Start fra stævnepladsen kl. 09.30 – 12.30

Start:

Starten foregår på en offentlig sti, hvor der skal gives plads til øvrige
gæster i skoven.
Første start er kl. 10.00. Der laves startlister, hvor deltagere i divisionsmatchen blandes med øvrige tilmeldte til C-løbet.
I starten er der ophængt et ur, der viser fremkaldetiden 4 min. før start.
Gå i første startboks, når din starttid vises. Her udleveres backuplabels
og lejebrikker.
Løbere på bane 10 har fri starttid i tidsrummet 9.45 til sidste ordinære
starttid. Disse løbere skal henvende sig i et særskilt telt ved start for at få
tildelt en starttid, inden de kan gå i startboksen.
Løbere på bane 7 og 10 får deres kort udleveret 2 min. før start. Alle
øvrige løbere får kortet i startøjeblikket.
For sent startende skal henvende sig til startpersonalet.

Kontrol/tidtagning:

Der anvendes EMIT. Egen forud tilmeldt brik kan anvendes.
Manglende briktilmelding betragtes som ønske om leje af brik. Mistet
lejebrik erstattes med 400,- kr.
Lejebrikker og backuplabels udleveres ved start.
Lejebrikker skal afleveres ved målgang.

Mål:

Maks løbstid er 2½ time. Løbere, der udgår, skal melde sig i mål.
Løbskortet inddrages ikke, men det må selvfølgelig ikke vises til dem, der
endnu ikke har løbet.

Startlister:

Startlister er på løbets hjemmeside fredag den 17. april senest kl. 09.00

Resultatformidling:

På stævnepladsen samt på Gorms hjemmeside (www.okgorm.dk/ok-gormo-lob/ )

Stævnekontrol:

Peter Skov Nielsen, OK Snab

Banelægger:

Michael Buch Lorenzen, OK Gorm

Banekontrol:

Martin Busch, OK Snab

Dommer:

Per Eg, Kolding OK
Træffes på stævnepladsen.

Stævneleder:

Jørgen Damgaard, OK Gorm
Telefon: 30241739, mail: gormtraener@gmail.com
På dagen: Karl Kristian Terkelsen, OK Gorm

