
Indbydelse 
 

OK Gorm indbyder til åbent stævne  
søndag den 20. september 4. oktober 2020 i Gødding Skov.  
 
Tekst med orange er revideringer foretaget 19. september 2020 
Tekst med rød er revideringer foretaget d. 5. september 2020 
 

 

 

Stævnet afholdes i henhold til gældende regler udstedt af DOF på løbsdagen, så ændringer kan 
forekomme, tjek derfor instruktionen. 

Klassifikation: Løbet er et **  åbent stævne  

Dato Søndag d. 20. september 2020 Søndag d. 4. oktober 2020 

Løbsområde:  Gødding Skov 

Parkering/stævneplads: Parkering er på naturstyrelsens p-plads Førstballevej 2, 7183 Randbøldal.  
Der er ingen stævneplads. 

Stævnekontor: Der forefindes ikke stævnekontor. Der etableres et info-kontor på vej til 
start med udlevering af lejebrikker.   

Kortet: Gødding Skov.  
Målestok 1:10.000 og 1:7.500 (D60- og H60-). Ækvidistance 2,5m. Kortet 
er nyrevideret i foråret 2020.  
Printede kort på rive- og vandfast papir. 

 
Postdefinitioner: Postbeskrivelser er trykt på kortet. Der udleveres IKKE løse 

postdefinitioner. Løse postdefinitioner kan hentes på 
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/ og printes hjemmefra.  

 
Terrænbeskrivelse: Varieret skov med forholdsvis fladt terræn med en del stier. Der er nogle 

partier, der er svært gennemløbelige. 
I den sydlige del er der en del skrænter.  

 
Klasser: Der tilbydes følgende klasser og baner: 
  

Bane Banelængde Sværhedsgrad Dame klasser Herre klasser 

1 7000-7500m sort - svær  H18, H20, H21, H35 

2 5500-6500m sort - svær D18, D20, D21, D35 H40, H45 

3 5000-6000m sort - svær D40, D45 H16, H50, H55 

http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/


4 4000-5000m sort - svær D16, D50, D55 H60, H65 

5 3000-3500m blå - svær D60, D65 H70, H75 

6 4000-5000m gul - mellemsvær   
H14, H16B, H20B, 
H21B, H45B 

7 3000-4000m hvid  - let D12, D14B, D-let H12, H14B, H-Let 

8 2500-3000m blå -svær D70, D75, D/H90 H80, H85 

9 3500-4000m gul - mellemsvær 
D14, D16B, D20B, 
D21B, D45B 

 

10 2000-3000 m grøn - begynder D10, D12B, begynder H10, H12B, begynder 

 

Salg af bane på løbsdag:  Der er ingen salg af baner på løbsdagen.  
 
Kontrol/tidtagning: Der anvendes SportIdent. Egen forud tilmeldt brik kan anvendes.  

Manglende briktilmelding betragtes som ønske om leje af brik. Det 
koster 20 kr.  
Mistet lejebrik erstattes med 500,- kr.  
Lejebrikker udleveres ved start og skal afleveres ved målgang.  

 
Start: Fri start (Put & run) i tidsrummet 10.00 – 13.00. Der vil være minimum 1 

minut mellem startende på samme bane. 

Deltagere på bane 7 og 10 får deres kort udleveret 2 min. før start.  

I første omgang forventer vi at bruge nedenstående startintervaller, som 
vil blive revideret, når vi har de endelige tilmeldinger. Vi opfordrer 
kraftigt til at løbere starter inden for deres klubs startinterval. 

Tilmeldes der flere løbere end vi har kalkuleret med, vil vi udvide med 
flere startintervaller. 

Startinterval Klubber 

10.00 til 10.30 Kolding OK 
OK Snab 

10.30 til 11.00 Odense OK 
OK Melfar 
OK Fros 

11.00 til 11.30 Fåborg OK 
Svendborg OK 
OK Gorm 

11.30 til 12.00 OK Syd 
OK HTF 
Esbjerg OK 
OK West 

12.00 til 12.30 Horsens OK 
Herning OK 



Silkeborg OK 

12.30 til 13.00 OK Pan 
Århus 1900 
Øvrige orienteringsklubber - der 
ikke er nævnt ovenfor 

 

Afstande:  Parkering – start: ca. 600 m 

mål – parkering: ca. 100 m 

Børnebaner:  Der tilbydes ikke børnebaner.  
 
Coronarestriktioner: Der skal sprittes hænder og SI-brik ved start, inden man går i skoven og 

efter målgang inden aflæsning af SI-brik. Håndsprit findes både ved start 
og mål. Direkte efter målgang aflæses SI-brik, herefter går man til 
bilerne, hvor man venter på evt. medpassagerer, og kører hjem. 
Overhold myndighedernes generelle coronaregler, og de af DOF udgivne 
retningslinjer for orienteringsløbere. 
 
Bliv hjemme, hvis du har symptomer som f.eks hoste, feber eller 
åndedrætsbesvær. 
 
Husk selv at medbringe væske. Der er ikke vand i skoven eller ved mål. 
 
Start- og resultatlister findes kun på nettet  http://okgorm.dk/ok-gorm-
o-lob/. 

 
 
Service: Toiletter ved parkering 

Der er ikke mulighed for bad  
Der er ingen kiosk. 
Der er ingen børneaktivering. 

 
 
Tilmelding:  Tilmelding skal ske via O-service senest mandag den 14. september. 28. 

september 
Manglende briktilmelding betragtes som ønske om leje af brik.  

 
Eftertilmelding:  Mulighed for eftertilmelding via O-Service indtil onsdag d. 16. september 

d. 30 september kl. 24.00 mod en ekstra afgift på 25 kr.  
Herefter mailes eventuelle rettelser m.m. til Ole Binder   
olebinder@hotmail.com 

 
Startafgift:  Klasser -20 år: 60,00 kr. 

Øvrige: 90,00 kr. 
Leje af brik: 20,00 kr. 
Startafgifter indbetales ved tilmeldingen til: 
Den Jyske Sparekasse, Reg. nr. 9551, Konto nr. 551 002 0908 

mailto:https://do-f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/DOF_Coronaretningslinjer_juni2020.pdf
mailto:https://do-f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/DOF_Coronaretningslinjer_juni2020.pdf
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/


 
Instruktion: Instruktionen offentliggøres på OK Gorms hjemmeside 

(http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob) senest torsdag den 17. september 1. 
oktober kl 10. 

Startintervalliste:  Den endelige Startintervalliste offentliggøres samme sted senest fredag 
den 18.september 2. oktober kl. 10.00.  

Resultatformidling: Online på https://liveresultat.orientering.se/ samt på Gorms hjemmeside 
(www.okgorm.dk/ok-gorm-o-lob) og o-result.dk.  
Banerne lægges på o-track efter sidste start. 

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

Banelæggere: Steen Holmegaard & Pernille Buch, OK Gorm 

Banekontrol:  Claus Lyngby, OK Gorm 

Stævnekontrol: Peter Skov Nielsen, OK Snab 

Dommer:  Udpeges senere 

Korttegnere:  Flemming Andersen, Søren Germann, Jacob Bang 
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