
 Instruktion

Søllerød Orienteringsklub byder velkommen til
Åbne baner og

 afslutning på Østkredsens 3.-6. Divisionsmatch 
i COWI ligaen.

****

 4 stjernet stævne

Dato 25. September 2016 kl. 11:00-16:00

Stævnepladsen har åben 10:00-16:00

Arrangør Søllerød Orienteringsklub

Kørevejledning Parkering anvises fra Skovlyskolen, 
Borgmester Schneiders Vej 40, 
2840 Holte
GPS: 55.823921, 12.489449

På grund af vejarbejde i villakvarteret skal indkørsel til Borgm. Schneiders 
Vej foregå fra krydset Øverødvej/Borgm. Schneiders Vej.
Der vil være opsat vejvisning til P på Øverødvej.

Offentlig transport: S-Tog til Holte Station og derfra bus 193 til Borgm. 
Schneiders Vej. Herfra følges skiltning til parkering og derfra snitzling 
videre til stævnepladsen.

Parkering Parkering foregår på asfalteret parkeringsplads eller som kantparkering til 
asfalteret vej.
Følg P-vagternes anvisninger. Der er snitzlet fra parkering til stævneplads 
og den snitzlede rute skal følges både ved ankomst og på vej hjem igen.
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Oversigt Stævnepladsen er beliggende på en græsplæne i kanten af skoven. Der er 
begrænset plads til klubtelte så klubberne opfordres til at teltene sættes så 
tæt som muligt så der er plads til alle.

Udstyr kan købes i O-butikken som også findes på stævnepladsen.

Toiletter findes på stævnepladsen.
Bemærk at der IKKE er toiletter ved start.

Bad findes ikke på stævnepladsen men der er bad på Skovlyskolen ved 
Parkeringen. Bad er åbent mellem kl. 12 og 15.

Kiosk Under hele stævnet har vores velassorterede kiosk åben. 
Kiosken kan tilbyde sandwich, rugbrødsmadder, frugt, gulerødder, kage og 
slik, samt øl, sodavand, kaffe og te.
Kiosken modtager Mobilepay og kontanter.

Børnebane Der tilbydes gratis børnebane som ligger ved indgangen til stævnepladsen. 
Åbningstid: 11-14. Børnebanen er med SportIdent og brikker kan lånes på 
børnebanen. På børnebanen får alle udskrift med stræktider.

Afstande Afstand parkering til stævneplads: ca 1000 meter. Følg rød/hvid snitzling.
Afstand stævneplads til start: 1000 meter. Følg lilla snitzling.
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Klasser

Gruppe Klasser Længde Bane Post-
antal

Væske-
poster

H1 H-20, H21- , H35- 8,1 km 1 26 2

H2 H40-, H45- 6,2 km 2 17 2

H3 H-16, H50-, H55- 5,6 km 3 19 2

H4 H60-, H65- 4,2 km 4 13

H5 H70- 3,1 km 5A 11

H6 H-14, H-16B 4,5 km 6 14

H7 H-20B, H21-B, H35-B 4,5 km 6 14

H8 H-12, H-14B, H-20C, 
H21-C

3,0 km 7 11

D1 D-20, D21-, D35- 6,2 km 2 17 2

D2 D40-, D45- 5,6 km 3 19 2

D3 D-16, D50-, D55- 4,2 km 4 13

D4 D60-, D65- 3,8 km 5B 13

D5 D70- 3,1 km 8 11

D6 D-14, D-16B 3,7 km 9 13

D7 D-20B, D21-B, D35-B 3,7 km 9 13

D8 D-12, D-14B, D-20C, 
D21-C

3,0 km 7 11

9 H-10, D-10, H-12B, 
D-12B, Begynder

2,9 km 10 13

Sværhedsgrader:

Grøn - Begynder

Hvid - Let

Gul - Mellemsvær

Blå - Svær

Sort - Svær
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Åbne baner Til alle løbere tilbydes følgende åbne baner. 
Åbne baner er til salg på dagen så længe lager haves til følgende priser:
D/H -20 kr.  70,-
D/H 21- kr.  110,-
Leje af SI-brik kr 15,-

Åbne baner købt på dagen kan betales med Mobilepay eller kontant.
Åbne baner har fri start i tidsrummet 11:30-13:00. Følg instruktionerne fra 
startpersonalet.
 

Bane Sværhedsgrad Længde Post-
antal

Væske-post

Åben Lang Svær 8,1 km 27 2

Åben 1 Svær 6,8 km 19 2

Åben 2 Svær 4,3 km 13

Åben 3 Svær 3,0 km 11

Åben 4 Mellemsvær 3,6 km 13

Åben 5 Let 3,0 km 11

Åben 6 Begynder 2,9 km 13

 
Væskepost Banerne 1,2 og 3 samt Åben Lang og Åben 1 passerer samme væskepost 2 

gange. Posten ved væskeposten skal klippes begge gange.

Kontrolsystem Der anvendes SportIdent. De udsatte enheder understøtter ikke Touchfree 
men Touchfree brikker kan anvendes som traditionelle SI-brikker.

Lejede brikker udleveres ved start og skal afleveres ved målgang.

Åbne baner kan købes på dagen i Stævnekontoret. Det er også muligt at leje
en brik til de åbne baner på stævnekontoret.

Ikke afleverede lejebrikker skal erstattes med kr. 480,-

Hvis den elektroniske stempling ikke fungerer skal stiftklemmen på posten 
benyttes til stempling i de på kortet markerede backup felter.

Skygning Skygning må finde sted i B- og C-klasserne (Reglement 2.6). En deltager, 
der har fungeret som skygge, må ikke efterfølgende starte på samme bane. 

Ændring af løber En tilmeldt deltager kan indtil 24 timer før første start i den pågældende 
divisionsmatch erstattes af en anden deltager, forudsat at den anden 
deltager opfylder aldersbetingelserne for at starte på den pågældende bane. 
Ændringer skal sendes til olob@kim.fiand.dk og der opkræves et gebyr på 
kr. 20 pr ændring.
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Kortet Rude Skov.
1:7.500: Bane 4, 5A, 5B og Bane 8 (HD60, HD65, HD70),
1:10.000: Alle andre baner.
Ækvidistance 2,5 m. Tegnet 2010 og revideret september 2016. Kortet har 
DOF kortkonsulent tilknyttet.

Banerne 1,2 og 3 samt Åben Lang og Åben 1 passerer en større trafikeret 
vej to gange. På disse baner vil være markeret en tvungen overgang som 
skal benyttes. Der vil være trafikvagter og disses anvisninger skal følges.
Løberne opfordres til at være specielt opmærksomme ved denne vejpassage
og se sig godt for.
Omkring overgangen er det tilladt at kantløbe vejen i græsrabatten. 
Overgangen skal benyttes til passage af vejen.

I Rude Skov er der en del naturzoner. Disse er markeret på kortet som 
forbudt område.

Kortet er laser-trykt på rive- og vandfast papir.

Specialsignaturer På kortet er benyttet følgende specialsignaturer:

Terrænbeskrivelse Rude skov er en typisk nordsjællandsk blandingskov, med et veludviklet 
stinet og moderat (til stærk) kupering. Skoven er generelt let 
gennemløbelig. Flere steder er underskoven dog vokset frem over 
sommeren. 

Postdefinitioner Der benyttes IOF symboler. Postdefinitioner er trykt på kortet.
Til løbere som medbringer en egnet postdefinitions-holder udleveres løse 
postdefinitioner i start boks 2.
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Start – ordinære 
baner

Alle baner benytter samme start. Der er lilla snitzlet fra stævneplads til 
start, afstand 1000 meter. Bemærk at der ikke er toiletter ved start.

Der laves startlister blandt deltagerne i de enkelte divisionsmatcher, der 
trækkes lod til startrækkefølgen. De enkelte matcher afvikles i følgende 
rækkefølge:

Gruppe 9 i alle tre matcher har fri start mellem 11:00 og 13:30 uanset 
hvornår matchen i øvrigt har første start.

Første start 3.- 4. op/ned: Kl 11:00
(FSK Orientering, Helsingør SOK, Holbæk OK, Køge OK)

Første start 4.- 5. op/ned: Kl 12:10
( PI København, OK 73 Gladsaxe, OK Skærmen Værløse, Amager OK)

Første start 5.- 6. op/ned: Kl 13:00
(Lyngby OK, O-63/NFR/Maribo, Kildeholm OK, Ølstykke
DSR/Fredensborg/Vinderød)

Der er fremkald til start 4 minutter før starttidspunkt.

Boks 1: Indkald sker ved opråb af starttid 4 minutter før start. Bemærk at 
uret ved fremkald viser starttid. Evt. lejebrik udleveres. 

Boks 2: Løse definitioner tilbydes løbere, som medbringer 
definitionsholder. 
Blanke løbskort er ophængt i boksen. 

Boks 3: Starttid, navn og briknummer kontrolleres. Løbere i gruppe H/D 8 
og gruppe 9 får udleveret deres kort og kan få starthjælp af startpersonalet. 
Blanke løbskort er ophængt i boksen. 

Boks 4: Løbere i gruppe H/D 8 og gruppe 9 kan få starthjælp af 
startpersonalet. Øvrige løbere tager et kort fra kortkasse og går frem til 
startlinien. Det er tilladt ved et kig på postdefinitionen på kortet at forvisse 
sig om, at det er det rigtige kort, men derudover er det ikke tilladt at se på 
kortet før i startøjeblikket.

For sent startende løbere skal henvende sig til startpersonalet, som vil være 
behjælpelig med startforløbet. 

Startpunktet er umiddelbart foran starten.
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Start - Åbne baner Åbne baner har fri start i tidsrummet 11:30-13:00.

Løbere på åbne baner skal benytte startboksen markeret ”Åbne Baner”.

Åbne baner har start på halve minuttal, d.v.s. 30 sekunder forskudt af de 
ordinære starter. Startpersonalet sender løbere på åbne baner afsted. Følg 
anvisningerne fra personalet. 

Alle åbne baner skal stemple startenheden ved start. 

Løbere på  Åben 5 og Åben 6 kan få deres kort to minutter før start og kan 
få starthjælp af start personalet. Øvrige løbere tager et kort fra kortkasse og 
går frem til startlinien. Det er tilladt ved et kig på postdefinitionen på kortet
at forvisse sig om, at det er det rigtige kort, men derudover er det ikke 
tilladt at se på kortet før i startøjeblikket.

Startpunktet er umiddelbart foran starten.

Mål Opløb og mål er på stævnepladsen. Der vil være snitzlet rute fra 
sidsteposten til mål. Målenheden skal stemples på målstregen. Løbskortet 
kan beholdes efter målgang. Der opfordres til fairness og kortet må ikke 
vises til løbere som endnu ikke er startet.

Efter målgang fortsættes til beregning, hvor brik aflæses og stræktider 
udleveres. Husk at aflevere lejebrik. Der er væske umiddelbart efter 
aflæsning af brik. 

Maxtid er 150 minutter. Udgåede løbere skal henvende sig i mål. 

Overtrækstøj Der er ikke transport af overtøj.

Præmier Der er ikke præmier.

Resultater Resultater for den igangværende match vises på skærme. Efter afslutning af
en match ophænges resultatlister på tavler på stævnepladsen.
Resultaterne slås efterfølgende op på stævnets hjemmeside.
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Ordensregler Området til klubtelte er langs opløbet og der vil være et område markeret til
klubtelte.
Der er begrænset plads til klubtelte på stævnepladsen og klubberne 
opfordres til at sætte teltene op så tæt som muligt så der er plads til alle. 

Stævnepladsen er beliggende i et område med private veje hvorfor den 
anviste rød/hvid snitzlede rute skal følges til og fra parkering. 

Ruten fra stævnepladsen til start går ad en privat vej og der opfordres til at 
benytte denne med varsomhed. Løbere med pigsko opfordres til at benytte 
græsrabatten. Følg lilla snitzlinger. Asfaltvejen fra stævnepladsen må kun 
benyttes af gående på vej til start.

Stævneleder Henrik Molsen, Søllerød OK, 
e-mail: opned@molsen.dk, Mobil på dagen 30 70 65 02.
Stævneleder kan kontaktes ved henvendelse til stævnekontoret.

Banelægger Mikkel Kaae-Nielsen, Søllerød OK.

Banekontrol Søren Larsen, OK Øst.

Stævnekontrollant Gert Nielsen, Allerød OK.

Dommer Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK. Træffes ved henvendelse til 
stævnekontoret efter kl 13:00.

Vi glæder os til at se jer i Rude Skov.

Søllerød Orienteringsklub
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