
Indbydelse 
 
OK Gorm indbyder til åbent stævne og 1. divisionsmatch 
i COWI Ligaen søndag den 25. august 2019 i Højgård Skov.  

 
 

Klassifikation: Løbet er et **** åbent stævne med divisionsmatch for sydkredsens 1. 
division.  

Løbsområde:  Brandbjerg og Højgård Skov 

Parkering/stævneplads: Beliggende på en græsmark ved Brandbjergvej 25 i Husby, 7100 Vejle. 

 Afmærkning fra:   

Vejkryds: Tørringvej–Hygumvej (55°46’35.46″N, 9°25’37.93″E) 
Vejkryds: Grejsdalsvej–Brandbjergvej/Højgårdvej (55°45’54.70″N, 
9°30’14.18″E) 

 
Kortet: Brandbjerg Højgård Skov, 1:10.000 / 1:7.500 / 1:4.000, ækv. 5 m, 

nytegnet 2018. Revideret i 2019. 
Kortet er rekognosceret og rentegnet af Flemming D. Andersen. 
Kortet printes på riv- og vandfast papir. Kortet er tildelt DOF´s 
kvalitetsmærke. 
Kortkonsulent: Jens Sørensen 

 Kort fra DM mellem 2018 kan ses på 
http://dmmellem2018.okgorm.dk/baner/ 

 
Terrænbeskrivelse: Terrænet er kendetegnet ved at være kuperet til stærkt kuperet med 

åben bøgeskov vekslende med mindre områder med nåletræer, der kan 
være tætte. Der er en del undervegetation så som brombær, bregner og 
brændenælder m.m. for årstiden, specielt i våde områder. 
Stibilledet er nogle steder svagt grundet begrænset publikum, men ellers 
er de gennemgående stier ret tydelige. 

 
Afstande:  Parkering ligger ved siden af stævnepladsen 

 Stævneplads – start: 

Start 1 – 1700 m (bane 1, 2, 3, 4, åben svær lang)  

Start 2 – 1500 m  (bane 5, 6, 8, 9, åben mellemsvær, åben svær kort) 

Start 3  -  100 m  (bane 7, 10, åben let) 

 Mål – stævneplads ca. 50 m 

 

 

 

http://dmmellem2018.okgorm.dk/baner/


 
Klasser: Der tilbydes følgende klasser og baner i henhold til reglement for 

divisionsmatcher. Deltagerne ved det åbne stævne kan tilmelde sig de 
samme baner. 

  

Bane Vindertid Sværhedsgrad Dame klasser Herre klasser 

1 40-50 min sort - svær  H18, H20, H21 

2 40-50 min sort - svær D18, D20, D21 H40 

3 35-45 min sort - svær D40 H16, H50 

4 35-45 min sort - svær D16, D50 H60 

5 35-45 min blå - svær D60 H70 

6 35-45 min gul - mellemsvær   H14, H20B, H21B, 
H45B 

7 20-30 min hvid  - let D12, D14B, D-let H12, H14B, H-Let 

8 35-45 min blå -svær D70 H80 

9 35-45 min gul - mellemsvær D14, D20B, D21B, 
D45B 

 

10 15-20 min grøn - begynder D10, D12B, begynder H10, H12B, begynder 

   
 
Børnebaner:  Der tilbydes gratis børnebane. Der udleveres diplom til alle børn under 

13 år. Start fra kl. 10.30 – 12.30.  
 
Præmier: Der uddeles præmier til vinderne i H/D 10, H/D 12A&B, H/D 14A&B og 

H/D 16A&B. 
 
Kontrol/tidtagning: Sport Ident. Egen forud tilmeldt brik kan anvendes.  

Manglende briktilmelding betragtes som ønske om leje af brik.  
Mistet lejebrik erstattes med 500,- 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.  

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: Åben fra kl. 9. 
 
Service: Velassorteret kiosk. 

Toiletter på stævneplads og ved starterne. 
Der er ikke mulighed for bad  
Der er ingen børneaktivering. 
 

 



Tilmelding:  Tilmelding skal ske via O-service senest fredag den 16. august.  
Manglende briktilmelding betragtes som ønske om leje af brik.  

 
Eftertilmelding:  Mulighed for eftertilmelding via O-Service indtil tirsdag d. 20. august kl. 

24.00 mod en ekstra afgift på 25 kr.  
Herefter mailes eventuelle rettelser m.m. til Ole Binder   
olebinder@hotmail.com 
 

Åbne baner:  Er man ikke tilmeldt løbet rettidigt, kan der købes en åben bane i 
stævnekontoret fra kl. 10:00 – 11:30 – så længe kortoplaget rækker - 
mod forhøjet startgebyr på 25 kr. + evt. Sport Ident brikleje. 
Der tilbydes 4 åbne baner på dagen: svær lang, svær kort, mellemsvær 
og let.  
 

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 

 
Instruktion og startliste: Instruktionen offentliggøres på OK Gorms hjemmeside 

(http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob) senest onsdag den 21.august 

Startlisten offentliggøres samme sted senest fredag den 23. august 2019 
kl. 10.00. Herefter kan deltagere i divisionsmatchen ikke skifte bane eller 
klasse. 

Resultatformidling: På stævnecentret samt på Gorms hjemmeside (www.okgorm.dk/ok-gorm-

o-lob), o-result.dk 

Stævnekontrol: Peer Straarup, Horsens OK  

Banelægger:  Flemming D. Andersen, OK Gorm 

Banekontrol:  Gert Pedersen, OK Melfar 

Dommer:  Udpeges senere 

Stævneleder: Jacob Bang, OK Gorm 
Telefon: 30680080, mail: tvepande@gmail.com 
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