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Instruktion til 1. divisionsmatch og åbent stævne 

Søndag d. 25. april 2021 i Holstenshuus 

Løbet indgår i Sydkredsungdomspokalen 

 

 

Arrangør Faaborg orienteringsklub 
 

Klassifikation 2 stjerner** 
Stævnet afvikles under corona-vilkår ifølge DOF/DIF`s tekniske retningslinjer 
og guidelines, og stævnet er underlagt myndighedernes krav, retningslinjer, 
påbud og anvisninger. 
 

Corona Vi skal alle være opmærksomme på, at en forsamling kun må bestå af maks 
50 personer. 
Derfor henstiller vi kraftigt til alle om at efterleve dette. Det indebærer, at 
man ankommer til startstedet i det tidsrum, som er angivet i startlisten, ikke 
klumper sig sammen foran start og ved mål, og sørger for at holde afstand til 
andre løbere. 
 
Der skal sprittes hænder ved start 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 Corona-regler, og de af DOF udgivne 
retningslinjer for orienteringsløbere.  
 
Blev hjemme, hvis du har nogen som helst symptomer, f.eks. feber, hoste 
eller åndedrætsbesvær. 
 
Husk selv at medbringe væske. Der er ikke vand i skoven eller ved mål. 
 
Start og resultatlister vil kun findes på nettet. 
 

Følgende klubber 
deltager i divisionsmatch 

Kolding OK 
Odense OK 
OK Gorm 
OK H.T.F 
OK Snab 
 

Deltagere i åbent stævne Løbere fra andre klubber end overstående deltager i åbent stævne. 
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Mødested  Mødested er ved stævnets parkeringsområde. Parkering er på gårdspladsen 
ved avlsgården, Slotsalleen 9, 5600 Faaborg. Der er parkeringshjælper til 
stede. 
 
For at kunne overholde forsamlingsforbuddet på 50 personer bedes 
deltagere møde, så vidt muligt, i forhold til anbefalet start periode. 
 

Info-kontor På grund af Corona restriktioner forefindes der ikke stævneplads eller 
stævnekontor. Info-kontor findes på vej til start. 
Lejebrikker udleveres ved info-kontoret.  
Briknummer ændringer foretages også ved info-kontoret. 
 

Afstand Parkering til info-kontoret: 400 m. Rute markeret med gul/sort snitzling 
Info-kontoret til startområde: 400 m. Rute markeret med gul/sort snitzling 
Målområde til parkering 800 m. Rute markeret med blå snitzling 
 

Toiletter Der er toiletter på vej til start ca. 400 m fra parkering. 
 

Kort Holstenshuus 
Målestok: 1:10.000 og 1:7.500 (D 60- og H 60-), Ækvidistance 2,5 m 
Kortet er nytegnet 2019 på baggrund af Danmarks Højdemodel og 
GeoDanmark. Kortet har DOF kvalitetsmærke. Kortet er revideret i 2021.  
Der benyttes printet kort på vand- og rivefast papir. 
 

Terræn Holstenshuus er en moderat til stærk kuperet fynsk skov, der også 
indeholder søer, moser og grøfter. I dele af skoven er der undervegetation i  
form af brombær, hvor det fremgår af kortet. Skoven blev benyttet til DM 
nat i marts 2019. 
 

Klasser 

Bane Antal poster        Km  Sværhedsgrad Dameklasser Herreklasser 

1           22       6,9 Svær  H 18, H 20, H 21 

2         16       6,0 Svær D 18, D 20, D 21 H 40 

3         16       5,2 Svær D 40 H 16, H 50 

4         12       4,2 Svær D 16, D 50 H 60 

5         13       3,1 Svær D 60 H 70 

6         18       4,6 Mellemsvær  H 14, H 20B, H 21B, H 

45B 

7         16       3,4 Let D 12, D 14B, D-Let H 12, H 14B, H-Let 

8         10       2,5 Svær D 70 H 80 

9         16       3,7 Mellemsvær D 14, D 20B, D 21B, D 

45B 

 

10         16       2,4 Begynder Begynder, D 10, D 12B Begynder, H 10, H 12B 
 

Åbne baner Deltagere fra klubber, der ikke løber divisionsmatch, tilbydes de samme 
baner, som angivet ovenfor. Der er ikke sælg af åbne baner på løbsdagen. 
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Væske Jf. coronaretningslinjerne vil der ikke være væskeposter. Løberne anbefales 
at medbringe eget væske. 
 

Kontrolsystem Der anvendes SportIdent. 
Lejebrik udleveres ved info-kontoret på vej mellem parkering og start. Alle 
brikker aflæses ved mål og lejebrik inddrages. Ikke afleverede lejebrik 
afregnes mod 400 kr. 
Poststativer har kontrolnummer, som ses oppefra. 
 

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er printet på kortet og er på hjemmesiden, til selvprint. Der 
udleveres ikke løse postbeskrivelser ved start.  
 

Opvarmning Opvarmning kan foregå mellem parkering og info-kontoret. 
 

 Start Put & run fra kl. 10.00 til kl. 13.00.  
 
Der er 6 start perioder, som strækker sig over 30 minutter: 10.00 – 10.30, 
10.30 – 11.00, 11.00 – 11.30, 11.30 – 12.00, 12.00 – 12.30, 12.30 – 13.00. 
I bedes så vidt muligt følge de startperioder, som er skrevet i startlisten. 
 
Ved indgangen til start registreres løberne.  
Løberne deles op i sluser svarende til de 10 baner og der startes efter 
tilladelse fra startpersonalet. 
For deltagere i divisionsmatchen fra samme klub på samme bane, skal der 
være mindst 2 minutter mellem de startende. 
 
Ved startsignalet stemples startenheden. Løberen tager selv et kort fra den 
kortkasse, der svarer til pågældendes bane.  
Løbere på bane 4 skal være opmærksomme på, at banen findes i to 
versioner. D 16 og D 50 løber på 1:10.000. H 60 løber på 1:7.500. 
 
Løberen er selv ansvarlig for at kontrollere, at det er den korrekte bane.  
Ved fejl afleveres kortet til den nærmeste official, der hjælper med at finde 
den rette bane! 
 
På bane 7 og 10 udleveres kortet 2 minutter før start. Starthjælp tilbydes. 
Skygning er tilladt for løbere på bane 7 og 10. En løber, der deltager i 
divisionsmatchen, må først skygge andre, når pågældende selv har 
gennemført sin egen bane. 
 
Husk at holde afstand og efterkom startpersonalets anvisninger. 
Der er ikke ophængt kort ved start eller andre steder. 
 

Mål Når man har stemplet målposten, går man direkte til tidsregistreringen og 
stempler ud. Lejerbrikker inddrages. Der bliver ikke udleveret strimler med 
tidsregistrering, der henvises til online resultatformidling.  
Alle løber skal registreres i mål, også løbere der er udgået.  



 

4 
 

Løbere beholder løbskortet ved målgang. Af hensyn til fairplay må kortet 
ikke vises til løbere, der endnu ikke har løbet. 
 
Hold 2 m afstand til andre løbere. Gå tilbage til parkeringen og giv plads til 
andre løbere, der kommer i mål. 
 
Husk selv at medbringe væske, der udleveres ikke væske i mål. 
 

Resultater Resultater offentliggøres online på  live.oriento.fi . 
Resultater bliver uploadet på o-service samt med link på Faaborg OK’s 
hjemmeside efter løbet. 
 

O-Track Banerne lægges på O-Track efter sidste start. 
 

Bad Der er ingen mulighed for bad. 
 

Kiosk Der er ingen kiosk. 
 

Stævneleder 
 
Banelægger 
Banekontrollant 
Stævnekontrollant  
Korttegnere 
 
 
Dommer 

Ethna Cavanagh, Faaborg OK, ethna.soeren@gmail.com 
Tlf.: 29 70 60 69 
Vagn Sørensen, Faaborg OK 
Erik Damgaard, Faaborg OK 
Annette Færing, Svendborg OK 
Morten Lassen, Hans Larsen, Olav Christoffersen, Vagn Sørensen, og Lotte 
Hjort, Faaborg OK 
 
Esben Blicher, Ok Melfar 

 

   


