
Instruktion 
 
til Klubmesterskab sprint onsdag d. 16. juni 2021 

 

 

 

Løbsområde/kort:  Petersbjerggaard	-	sprintnorm	1:4.000	(bane	1,	2	og	6)	eller	1:3.000	(bane	
3,	4	og	5)	-	ækv.	2,5	meter	-	nytegnet	2021	af	Niels	Dalgaard 

Mødested/parkering: Innovationsfabrikken/IBC, Birkemosevej 1, Kolding.  
Herfra afmærkning til start.  

   
Vejpassage: Alle løbere har tvunget passage via bro over trafikeret vej. Det er 

markeret på kortet. En anden, mindre trafikeret vej skal krydses før mål 
– vær opmærksom på trafikken. 

Spærringer Der er en kunstig spærring på kortet, der ikke er markeret i terrænet. 
Spærringen må ikke passeres. 

Afstande:  Parkering - start 600 m. – følg snitzling 
  Mål/stævneplads ved parkering 
 
Klasser:  
 Bane 1: 3,6 km, 21 poster, svær - H17-39 

Bane 2: 3,1 km, 17 poster, svær - D17-39, H40-54 
Bane 3: 2,3 km, 13 poster, svær - D40-54, H55-69, H13-16 
Bane 4: 2,0 km, 12 poster, svær - D55-69, H70, D13-16 
Bane 5: 1,9 km, 12 poster, svær - D70 
Bane 6: 2,0 km, 20 poster, let - D10, D12, H10, H12 

  
 Banelængder er opgivet i korteste vejvalg. 

Løbsalder regnes som den alder man opnår i 2021. Man kan godt 
tilmelde sig andre klasser end sin egen aldersklasse. Rykker man en bane 
ned i forhold til sin alder, kan man dog ikke blive klubmester. 

 
Præmier: Der er præmier til klubmestrene 
 
Kontrol/tidtagning: SPORTIDENT. Air – touchfree 

 
 
Start: Første start er kl. 17.30.  Der er fremkald 3 min. før start.  

Boks 1: Indkald. Boks 2: Løse postbeskrivelser. Boks 3:  D/H10-12 får 
deres kort udleveret 1 min. før start. Udlevering af løbskort i 
startøjeblikket.  



Skygning er tilladt for D/H10-12, men deltageren skal orientere 
selvstændigt og skygge bør kun træde til ved problemer. 

 

Startliste: Lægges på Kolding OK’s facebookside samt hjemmesiden - tirsdag før 
løbet. (tilmelding senest mandag på KOKpittet) 

Mål: Fuld afmærkning fra sidste post til mål. Max. tid 1 time. Udgåede løbere 
skal registrere sig i mål. 

Resultatformidling: Efter løbet på Facebook og koldingorienteringsklub.dk 

O-track: Tilgængelig umiddelbart efter løbet.   

Kort/Stævnekontrol: Per Eg 

Banelægger:  Niels Dalgaard 

Banekontrol:  Anders Dalgaard 

Jury:   Formanden 

Stævneledelse: Formanden 

 

Efter løbet  Fælles spisning hos familien Dalgaard der bor tæt på løbsområdet - 
Birkemosevej 80. Adgang til markparkering via Sletteskovvej. Indgang 
markeret med skærm. 

 



Der tændes op i grillen - medbring selv mad, drikke, tilbehør, bestik, 
tallerkener og stole.  
 
Vi tænder op i bålet, hvor der vil være snobrødsdej og pølser. 
 
Kagebagere efterlyses til fælles kagebord. Giv Aase et ring på tlf. 
20698078.  
 
Vi vil gerne vide hvor mange vi ca. bliver, så også her er der tilmelding via 
KOKpittet. 
 

 
 


