
Indbydelse 
 
OK Gorm indbyder til Åbent stævne og 2 og 3. 
divisionsmatch i COWI Ligaen  
søndag den 2. April 2017 i Hastrup Plantage 

 

  

Klassifikation: Løbet er et *** åbent stævne med divisionsmatch for 2. og 3. division.  

Løbsområde:  Hastrup Plantage 

Mødested/Parkering : Kjærvej 2 7323 Give 
 Afmærkning: 
  Fra Syd, vej 176 adThyregodvej 
 Fra nord, vej 176 ad Ålbækvej. 
 Fra vest, Brandevej ad Ågårdvej. 
 Der er parkering på græsmark ved stævneplads. 
 
Kortet: Hastrup Plantage  1:10.000, ækv. 2,5 m, revideret i 2016 af OK Gorm på 

grundlag af COWI laserkurver. 
 Printede kort på riv- og vandfast papir. 
 Postbeskrivelser er trykt på kortet, og der udleveres løse 

postdefinitioner, til de løbere der har definitionsholder.  
 
Terrænbeskrivelse: Hastrup Plantage er ret flad med mange stier og hugninger. Der er ingen                             

 undervegetation. Store dele af skoven er meget åben og let 

gennemløbelig, men med en del væltede træer. Den sydlige og vestlige 

del er mere tætbevokset. 

Stævnekontor: Findes på stævnepladsen. Åbner kl. 9.00 

Afstande:  Parkering - stævneplads ca. 0-100 m.  
  Stævneplads - start ca. 300 m. 
 
Klasser: Der tilbydes følgende klasser og baner i henhold til det nye reglement 

2017 for divisionsturnering. 
 Deltagerne til det åbne stævne kan tilmelde sig de samme baner. 
 

 



Børnebaner:  Der tilbydes gratis børnebane med en lille præmie til alle under 13 år. 
 Start fra kl. 09.30 – 13.00 
 
Præmier: Der uddeles præmier til vinderne i Beg. -16, H/D 10, H/D 12A&B, H/D 

14A&B og H/D 16A&B. 
 
Kontrol/tidtagning: Emit, egen forud tilmeldt brik kan anvendes.  

Manglende briktilmelding betragtes som ønske om leje af brik.  
Mistet lejebrik erstattes med 550,- kr.  
Lejebrikker udleveres ved start og skal afleveres ved målgang.  

 
Start: Første start er kl. 10.00. Der laves startlister, hvor deltagere i divisions-

matchen blandes med øvrige tilmeldte til det åbne løb.  

Der er fremkald 4 min. før start. 
Løbere på bane 10 har fri starttid i tidsrummet 9.45 til sidste ordinære 
starttid. Deltagere på bane 7 og 10 får deres kort udleveret 2 min. før 
start. Alle øvrige løbere får kortet i startøjeblikket. 

Stævnekontor: På stævnepladsen, åben fra kl. 9. 
 
Service: Velassorteret kiosk på stævnepladsen. 

Toiletter på eller i nærheden af stævnepladsen. 
Der er ingen mulighed for bad. 
Der er ingen børneaktivering. 

 
Tilmelding:  Tilmelding skal ske klubvis via O-service, samt være godkendt 

af klubadministrationen senest fredag den 24. marts.  
EMIT-briknummer skal oplyses ved tilmeldingen. 

 
Eftertilmelding:  Mulighed for eftertilmelding via O-Service indtil onsdag d. 29. marts  
                                                kl. 18.00 mod en ekstra afgift på 20 kr. (Efter kl. 18.00 tjekkes o-service 

ikke). 
Herefter mailes eventuelle rettelser m.m. til Ole Binder 
olebinder@hotmail.com 
 

Vakante baner:  Er man ikke tilmeldt løbet rettidigt, kan der købes en bane i 
stævnekontoret på stævnepladsen fra kl. 10:00 – 11:30 – så længe 
kortoplaget rækker - mod forhøjet startgebyr på 20 kr. + evt. EMIT 
brikleje. 
 

Startafgift:  Klasser -20 år: 55,00 kr. 
Øvrige: 80,00 kr. 
Leje af brik: 15,00 kr. 
Startafgifter indbetales ved tilmeldingen til: 
Den Jyske Sparekasse, Reg. nr. 9551, Konto nr. 551 002 0908 

 
 

mailto:olebinder@hotmail.com


Instruktion og startliste: Instruktionen offentliggøres på OK Gorms hjemmeside 
(http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob) senest onsdag den 29. 
martsStartlisten offentliggøres samme sted senest fredag den 31. marts 
2017 kl. 09.00. Herefter kan deltagere i divisionsmatchen ikke skifte bane 
eller klasse. 

Resultatformidling: På stævnepladsen samt på Gorms hjemmeside (www.okgorm.dk/)  

Stævnekontrol: Peer Straarup, Horsens OK 

Banelægger:  Jørgen Damgård, OK Gorm 

Banekontrol:  Claus Lyngby, OK Gorm 

Dommer:  Peter Skov Nielsen, OK Snab 

Stævneleder: Poul Erik Buch, OK Gorm 
Telefon: 21785417, mail: pe@batteribilen.info 
 
 
 

 
 


