
 

 

Indbydelse til  

Søllerød Elitesprintstafet 

DTU Science Park, Hørsholm 

Lørdag d. 8. maj 2021 

Ændringer d. 28. april 2021 

Afvikling, startret og 
covid-19 forbehold 

Alle deltagere skal møde med et ”coronapas” som dokumentation for, at man 
er færdigvaccineret ELLER testet PCR-negativ for højest 72 timer siden ELLER 
tidligere smittet for højest seks måneder siden, som fremvises ved ankomst til 
skiftezone, for at få lov til at starte. Ved indgang/udgang til skiftezone findes 
håndsprint, som er obligatorisk at benytte. 
 
Der kan maximalt deltage 25 hold, og ved flere tilmeldinger forbeholder 
landsholdsledelsen sig ret til at selektere blandt de tilmeldte ud fra tidligere 
resultater og ud fra relevans i forhold til udtagelse til EOC.  
 
Der må på intet tidspunkt være mere end 40 løbere forsamlet i selve 
skiftezonen, da arrangørerne regner med 5-10 mand i området for afvikling af 
stævnet. 
 
Der vil derfor være opholdszoner for hhv. 1.+2. tur og for 3.+4. tur, så 
deltagerne kan tilgå tasker/tøj mv., men holdes geografisk mest spredt under 
stævnet. Opholdszonerne er på græs.  
 
Deltagerne opfordres generelt til at holde afstand og passe på hinanden. 
 
Mere detaljeret information vil komme i instruktionen. 

Deltagere De landsholdsaktuelle løbere, og løbere, der vil ånde landsholdsløberne i 
nakken formodes nu at have tilmeldt sig i O-service. Da der stadig er pladser 
tilbage (d. 25. april) op til vores loft på max 25 hold, åbner vi nu for øvrige 
løbere i det hurtige segment, lidt yngre eller ældre end de tidligere udmeldte 
17-44 år. 
Der vil ikke blive tilbudt åbne baner. 
Chauffører/tilskuere, som ikke deltager i løbet, må ikke optage plads i 
skiftezonen under sprintstafetten! (pga. covid-19) 
Chauffører (der ikke allerede er deltagere) kan deltage i efterstart uafhængigt 
af at være på hold. Betaling med mobilepay på dagen. Nærmere herom i 
instruktionen. 

Arrangør Søllerød OK 
Klassifikation Sprintstafet, 4 ture 
Foreløbigt program 08:50 Parkering åbner 

09:00 Skiftezone åbner for 1.+2. ture 
09:15 Skiftezone åbner for 3.+4. ture 
10:20 Skiftezone åbner for chauffører, der har tilmeldt sig efterstart 



 

 

10:00 Første start 
11:00 (ca.) efterstart 
11:45 Parkering/skiftezone lukker 

Løbsområde DTU Science Park, Hørsholm 
Parkering og mødested Indkørsel til DTU Science Park skal ske fra nord via Bøge Allé.  

Præciseres i instruktion. 
Skiftezone 
(Stævneplads og 
opvarmning) 

Beskrives i instruktion.  

Kort og terræn DTU Science Park, 1:4000, 2,5m ækvidistance, juni 2018, tegnet af Gediminas 
Trimakas (GT-maps), kortkonsulent Asger Jensen. Rettelser i apr-maj 2021 af 
Troels Christiansen. 
 
Området med spredte bygninger, enkelte vej og stier, blandet med åbne 
områder med skovkarakter. Terrænet er svagt kuperet. Nogen sæsonbetonet 
underskov forekommer stedvis, præciseres nærmere i instruktion. 

Baner/klasser H/D gaflet sprintstafetbaner. Estimerede vindertider: 12-15min. 
Løbsform: DHHD 
Hvis det ikke muligt at stille 2 damer (eller herre) pr. hold kan der stilles op 
således: DHHH eller DHDD. Det er også muligt med HHHH og DDDD, men det 
er sidste afsøgt mulighed. 
Det er en mulighed at deltage på mixhold, hvis ens klub ikke kan stille fuldt 
hold. I O-service tilmeldes det antal løbere, der står uden fuldt hold. 

Postmarkering og 
tidtagning 

Store skærme og berøringsfrie SI (touch free) 

Start Første start kl 10:00 
Efterstart senest kl 11:00, annonceres i skiftezone 

Toiletter Beskrives i instruktion 
Tilmelding Klubvis via O-service. Her angives SIAC-briknummer eller ønske om lånebrik. 

Evt. tilmeldte løbere i O-service, som ikke er i aldersgruppen 17-44 år, vil blive 
fjernet.  
Tilmeldingsfrist: søndag d. 2/5 2021 kl. 23:59 
Startafgift: 90 kr. pr. person 
Eftertilmelding mulig indtil d. 5/5 2021 kl. 15:00 mod dobbelt startafgift. 
Eftertilmelding modtages på mail: bo@konring.dk 
 
Evt. overskud på stævnet doneres til Dansk Orienterings-Forbund 

Holdændringer og 
mixhold 

Beskrives nærmere i instruktionen. 

Organisation Stævneleder: Troels Christiansen, Søllerød OK 
Stævnekontrol: Anders Bachhausen, Dansk Orienterings-Forbund 
Banelægger: Troels Christiansen, Søllerød OK 
Banekontrol: Ulrik Staugaard, FIF Hillerød 
Dommer: Anders Bachhausen, Dansk Orienterings-Forbund 

Stævneinformation For evt. stævnerelaterede spørgsmål, som ikke fremgår af hjemmeside: Troels 
Christiansen, Søllerød OK, troelschristiansen@gmail.com 51848393 
 

mailto:troelschristiansen@gmail.com


 

 

For evt. covid-19 hensyn/forordning: Kirsten Møller, Søllerød OK, 
kirsten.moller@dadlnet.dk, 23283913 

 

På gensyn 
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