
Instruktion for mørkeløb på Vejlby Fed 10. marts 2022 
Kort og terræn Vejlby Fed 1 : 4.000. Ækv. 2,5 m. Nytegnet 2021, revideret 2022.  

ISSprOM 2019-2 

Vær opmærksom på, at printet er drejet ca. 40o i forhold til nord, så de blå 

meridianer står skråt.  

Kortene er printet på vandfast papir og derfor ikke i plast. 

Der udleveres ikke løse postbeskrivelser. 

 
Vejlby Fed er et fritidsområde med sommerhuse, der ligger langs lige veje. 

Desuden et campingområde, hvor der står nogle campingvogne til 

opbevaring og nogle terrasser til campingvogne. Disse midlertidige 

genstande er ikke tegnet med på kortet. Endelig et langstrakt strandområde, 

hvorfra der går åbne og skovbevoksede kiler ind i sommerhusområdet. 

Et enkelt sted er der et passabelt, men formentlig uventet hegn på tværs af 

et vejvalg. Hegnet er tegnet på kortet, men også markeret med refleks. 

Særlige signaturer Sorte X er bænke. Sorte O er skraldespande. Sorte trekanter er 

legeredskaber 

Baner og 

konkurrenceklasser 

Banerne er lavet i sløjfer. Pas på at tage posterne i rigtig rækkefølge. 

Fællesposten (posterne) skal opsøges flere gange undervejs.  

Bane 1 H & D: 5,7 km, 32 poster, 5 sløjfer Kortvend 

Bane 2 H & D: 4,6 km, 28 poster, 3 sløjfer Kortvend 

Bane 3 H & D: 3,3 km, 24 poster, 3 sløjfer  

Bane 4 H & D: 3,6 km, 24 poster, 3 sløjfer  

Bane 5 H & D: 2,6 km, 24 poster, 3 sløjfer 

Kontrolsystem SI 

Mødested og 

parkering 

Vejlby Fed Camping. ( 55.51996, 9.84954 ) 

Parkeringsvagter anviser plads. 

Start Mødetid kl. 19.00 .  

Start er i umiddelbar nærhed af parkering. 

Bane 1 & 3: Kortudlevering og derefter fælles start ca. 19.15.  

Bane 2, 4 og 5: Kortudlevering og derefter fælles start ca. 19.20.  

Mål Meget tæt ved parkering 

Bad  

og anden service 

Beklager, at vi slet ikke kan leve op til standarten fra Vingsted: 

Vi kan kun levere mørke !  

Ingen omklædningsfaciliteter (omklædning i bilerne). 

Ingen mulighed for andet end bad fra stranden. 

Ingen kiosk. 

Resultater Der udleveres mellemtidsstrimmel.  

Klasseresultater sættes på OK Gorms hjemmeside 

 

https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter/a-grundkort-symbol-template-issprom-2019-2-ocad-10-1-4-000-jan-2022/download

