Instruktion
Til åbent stævne og divisionsmatch i COWI Ligaen for Odense
OK, Fros/Melfar, Fåborg OK og OK Syd i 2. division.
Vest/Ribe, OK Esbjerg og Svendborg/OPI i 3. division
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
55.941265 9.244971
Afmærkning:
Fra Syd, vej 176 adThyregodvej
Fra nord, vej 176 ad Ålbækvej.
Fra vest, Brandevej ad Hastrupvej
Der er parkering på græsmark ved stævneplads.

Kortet:

Hastrup Plantage 1:10.000, D4-D5-H4-H5 1:7.500* 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. 100 m.

Banelængder og poster
Bane 1

8920 m

26 poster

Bane 2

6760 m

21

Bane 3

6030 m

19

Bane 4

4850 m

17

Bane 5

3960 m

14

Bane 6

5270 m

19

Bane 7

3790 m

17

Bane 8

3470 m

12

Bane 9

4530 m

17

Bane 10

2900 m

14

Kortet
Meridianerne er tegnet med blåt for at kunne skelne dem fra nord/sydgående hugninger m.m.
Der er foretaget manuelle fældninger i skoven fornylig, hvor træerne er lagt i rækker klar til senere flisning.
Disse områder er markeret på kortet med rød skravering uden kantlinje. Her er det ikke tilrådeligt at løbe
gennem. Hvor skraveringen går ud over stien, er denne blokeret. Hvor stien er friholdt af skraveringen, kan
den benyttes. Se eksempel:

De mange træer, der er væltet pga. vind i skoven er markeret som et lille grendige. Disse er i
postbeskrivelserne defineret som et sammenfaldet træ så der kan skelnes mellem grendige/levende hegn
og de væltede træer.

Væske:
Der er væskeposter på bane 1, 2, 3 og 6

Børnebaner:

Der tilbydes gratis børnebane med en lille præmie til alle under 13 år.
Start fra kl. 09.30 – 13.00

Børnebanen:
Børnebanen går gennem et område, som også bliver brugt af andre baner. Børnebanen er snitzlet og
krydser bla. a. begynderbanen. Alle snitzlinger i skoven tilhører udelukkende børnebanen. Børnebanens
poster adskiller sig fra de øvrige poster ved at have små o-løbs-skærme, klippetænger og et lamineret ark.

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 og backupkort udleveres ved start, lejebrikker 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 start, men skal henvende sig ved separat bord i startområdet,
for at få tildelt starttiden. Dette kan gøres 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. For sent startende skal henvende sig til
startpersonalet.
Mål:

Kortet indrage ikke ved målgang, der henvises til fairplay.
Maxtid 2,5 time
Der udlevers en flaske vand ved mål, flasken bedes afleveres i de opstillede
poser efter brug.

Stævnekontor:

På stævnepladsen, åben fra kl. 9.

Service:

Velassorteret kiosk på stævnepladsen.
Toiletter i nærheden af stævnepladsen.
Der er ingen mulighed for bad.
Der er ingen børneaktivering.
Der er ingen transport af overtrækstøj

Åbne baner:

Er man ikke tilmeldt løbet rettidigt, kan alle baner købes i stævnekontoret på
stævnepladsen fra kl. 10:00 – 11:30 – så længe kortoplaget rækker - mod
forhøjet startgebyr på 20 kr. + evt. EMIT brikleje.
Deltagerne her starter efter tilmeldte løbere.

Startliste:

Startlisten offentliggøres fredag den 31. marts 2017 kl. 09.00. Herefter kan
deltagere i divisionsmatchen ikke skifte bane eller klasse.

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, hurtigst muligt når resultaterne foreligger

Resultatformidling:

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

Klager:

Klager og protester skal afleveres i stævnekontoret.

Stævnekontrol:

Peer Straarup, Horsens OK

Banelægger:

Jørgen Damgård, OK Gorm

Banekontrol:

Claus Lyngby, OK Gorm

Juryformand:

Peer Straarup Horsens OK

Jury:

Peter Schou Nielsen, OK Snab
Per Eg Kolding OK
Bent Skjoldborg, Vendelboerne
Træffetid fra 11,00 til slut.

Korttegner:

Henning Schou OK Snab og Bent Nielsen OK Gorm

Stævneleder:

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

