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Instruktion 
SM Stafet i Tisvilde Hegn 

 
Dato  Lørdag, den 14. August 2021 
Arrangør  Søllerød Orienteringsklub  
Stævne og 
klassifikation  

** Stævnet er et 2 stjernet mesterskabsstævne (ingen kiosk og børnebane) 

Stævnet er åbent for alle. Der tilbydes åbne baner i alle sværhedsgrader.  

Gældende forholdsregler for COVID-19 på tidspunktet for stævnets afholdelse vil blive 
efterlevet. Deraf kan elementer af nedenstående ændre sig og vil blive meddelt i en 
opdateret indbydelse. 

Løbsområde  Tisvilde Hegn  
Kørevejledning, 
mødested & 
stævneplads 

Stævnepladsen er beliggende syd for strandparkeringspladsen i Tisvildeleje (Postnr 3220 
Tisvildeleje).  

Kør ad Hovedgaden (rute 267) gennem Tisvildeleje og fortsæt til den store P-plads på 
stranden. GPS-koordinater 56.05523, 12.05743. Link til Google Maps 

Stævnekontor Findes på stævnepladsen og er åbent fra kl. 9:00 

Klubposer med brystnumre, sikkerhedsnåle, og lejebrikker afhentes i stævnekontoret. 
Lejebrikker skal afleveres i mål.  

Navne på et stafetholds løbere og startrækkefølgen kan ændres af klubbens tilmelder via 
O-service indtil fredag den 13. August kl. 10:00. Herefter kan ændringer ske indtil kl. 
9:00 på løbsdagen mod betaling af et gebyr på 50 kr. per hold for hver gang, der ændres.  
Ændringer og eftertilmelding kan ske via e-mail til madslassenoloeb@gmail.com. Gebyr 
betales ved henvendelse på stævnekontoret på løbsdagen. Betaling sker via mobile-pay. 

Ved ændringer af brik nr send SMS til Mads Lassen, telefon 42957267.  
Stævnefaciliteter Vi planlægger efter at have en stævneplads med klubområder (ingen telte) og 

resultatformidling. Der er ingen kiosk (kiosk findes på strandområdet), ingen salg af åbne 
baner på dagen, ingen salg af orienteringsudstyr og ingen børnebane. 

Toiletter findes på stævnepladsen. På parkeringspladsen er der offentlige toiletter. Der er 
ikke toiletter ved start. På vej til start for åbne baner passeres offentlige toiletter ved 
parkeringspladsen. Der er ikke børnepasning. Der er ikke bad på stævnepladsen – i stedet 
er der god badestrand ved P-pladsen. Der vil være førstehjælp på pladsen.  
 

Afstande Afstand parkering til stævneplads: ca 400-650 meter. Retning markeret med blå-hvid 
snitzling 
Start på stævnepladsen for stafet. Der er ca. 1000 m til start for åbne baner. Retning 
markeret med lilla snitzling fra stævneplads. 
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Klasser Jf. DOF Reglement 2021, afsnit 4.1.2.2 

Klasse Sværhedsgrad Banelængde 
(km) 

Antal 
Poster 

Væskepost 

D/H, max. 
43, ældste < 
20 år 

1. 1. Gul - Mellemsvær 3,5 – 3,6 12 - 
2. 2. Hvid - Let 2,5 9 - 
3. 3. Gul - Mellemsvær 3,5 – 3,6 12 - 

D12 1. Hvid - Let 2,4 – 2,5 9 - 
1. 2. Grøn - Begynder 2,1 10 - 
2. 3. Hvid - Let 2,4 – 2,5 9 - 

D16 1. 1. Sort - svær 3,9 – 4,1 10 - 
2. 2. Gul – Mellemsvær 3,4 10 - 
3. 3. Sort - Svær 3,9 – 4,1 10 - 

D20 Sort - svær 5,2 – 5,4 17 Ja 
D21 Sort - svær 5,2 – 5,4 17 Ja 
D35 Sort - svær 4,2 – 4,4 12 - 
D45 Sort - svær 3,6 – 3,8 11 - 
D55 Sort - svær 3,1 – 3,3 10 - 
D65 Blå - svær 2,6 – 2,9 10 - 
D70 Blå – svær 2,5 – 2,5 10 - 
H12 1. Hvid - Let 3,5 – 3,6 9 - 

2. Grøn - Begynder 2,1 10 - 
3. Hvid - Let 3,5 – 3,6 9 - 

H16 1. Sort - svær  5,3 – 5,4 13 Ja 
2. tur Gul – 
Mellemsvær 

3,5 11 - 

3. tur Sort - Svær 5,3 – 5,4 13 Ja 
H20 Sort - svær 6,4 – 6,6 17 Ja 
H21 Sort - svær 6,4 – 6,6 17 Ja 
H35 Sort - svær 5,2 – 5,4 13 Ja 
H45 Sort - svær 5,2 – 5,4 13 Ja 
H55 Sort - svær 4,3 – 4,4 14 - 
H65 Sort - svær 3,5 – 3,8 11 - 
H75 Blå – svær 2,9 – 3,1 12 - 
H80 Blå – svær 2,7 – 2,8 11 - 
D/H min. 
185, mindst 
1 dame 

Blå – svær 2,9 – 3,1 13 - 

 

Åben klasse Klasse Sværhedsgrad Banelængde Antal 
poster 

Væskepost 

Åben klasse 1. Sort - Svær 6,7 18 Ja 
2. Gul - Mellemsvær 3,6 11  
3. Blå - Svær 4,3 14  

 

Åbne baner Klasse Sværhedsgrad Banelængde Antal 
poster 

Væskepost 

Åben 1 Sort - svær 5,6 17 Ja 
Åben 2 Sort - svær 4,4 14  
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Åben 3 Blå - svær 3,7 13  
Åben 4 Gul - Mellemsvær 3,5 14  
Åben 5 Hvid - Let 2,4 10  
Åben 6 Grøn - begynder 2,4 11  

 

 
Kontrolsystem SportIdent. De udsatte enheder understøtter ikke Touchfree men Touchfree brikker kan 

anvendes som traditionelle SI-brikker. Løbere uden tilmeldt brik lejer en brik, som 
udleveres i klubposen, og som skal afleveres i mål. En brik må kun anvendes på én tur i 
stævnet. 

Brikker kan lejes for kr. 15. Lejede brikker udleveres ved start og skal afleveres ved mål-
gang. Ikke afleverede lejebrikker skal erstattes med kr. 500. 

Posternes kontrolnumre er angivet på toppen af SI-enhederne (vandret).  

Det er løberens ansvar at sikre sig, at postenheden eller brikken afgiver lyd- eller 
lyssignal som bekræftelse på ”stempling.” Sker dette ikke, skal løberen klippe i kanten af 
løbskortet med klippetangen på posten.  

Kort  

 

 

Tisvilde Hegn, 1:10.000 og 1:7:500.  Løbere fra og med HD55 løber på 1:7.500, alle 
andre på 1:10.000. Kortene printes på vandfast papir.  
 
Ækvidistance 2,5 m. Kortet er udarbejdet af Steen Frandsen, Viborg OK, til brug ved 
WMOC 2018. Kortet er revideret i 2021 af medlemmer af Tisvilde Hegn OK og 
rentegnet af Kurt Valery. Kortet er tildelt kvalitetsmærke af kortkonsulent. 
 
Der vil være en tvungen passage (publikumspost) markeret med hvid snitzling.  

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er angivet med IOF-symboler og er printede på kortet. Der udleveres 
ikke løse postbeskrivelser.  

Start Stafet Stafet start: Første start kl 11:00. Start foregår på stævnepladsen. 

Illustration af skifte: 

 

Starttider: Stafethold starter flere klasser samtidig, med en nye start hver 5. minut. De 
første klasser starter kl. 11:00. De sidste klasser kl. 11:20. Starttiderne for de enkelte 
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klasser besluttes efter endt tilmelding.  Se præcist tidspunkt for alle klasser på startlisten 
eller på stævnepladsen.  

Alle deltagere skal afspritte deres hænder og SI-brikker i startområdet. Alle anvisninger 
fra startpersonalet skal følges.  

Alle deltagere skal bære brystnummer, der viser holdnummer og turnummer.  

Alle deltagere skal cleare og checke deres SI-brik. Clear- og checkenheder er opstillet 
ved indgangen til skiftezonen.  

Løbere, der skal løbe 1. tur, kaldes frem af startpersonalet, går frem til kortplanken og 
stiller sig ved deres løbskort. Kortene er mærket med, holdnumre og turnumre på 
bagsiden og ligger med bagsiden opad. De må ikke tages op før startpersonalet tillader 
dette.  

Check dit brystnummer, så du er sikker på, at du stiller dig ved det rigtige kort.  

Når starten går, samler løberne deres kort op og løber gennem slusen til startpunktet, som 
vist på skitsen, og derefter ud på banen.  

Indkommende løbere løber til mål, stempler målposten og fortsætter ind i den indgående 
skiftezone.  

Den udgående løber har forinden taget opstilling i den udgående skiftezone. Når den 
indkommende løber har passeret den udgående løber, må den udgående løber løbe til 
kortstativet og tage sit kort, der er mærket med holdnummer og turnummer, og derefter 
fortsætte til startpunktet og videre ud på sin bane. Startpersonalet sikrer, at skiftet foregår 
på den rigtige måde 

Sidstetur-løberen løber til målposten, stempler denne og afslutter holdets stafet.  

Den indgående og den udgående løber må ikke have fysisk kontakt. Det normale klap i 
hånden/overgivelse af kort er erstattet af at ”løbe forbi hinanden”.  

Efter målgang fortsætter løberne videre til beregnervognen for aflæsning af deres SI-brik 
og eventuel aflevering af lejebrikker. 

Alle baner bortset fra let- og begynderbaner passerer publikumsposten placeret på 
stævnepladsen. Efter passage af publikumspassagen forventes løberen i mål indenfor 5-
10 minutter.  

FOR-SENT-STARTENDE løbere skal henvende sig til startpersonalet, som vil være 
behjælpeligt med startforløbet.  

Løberene beholder deres kort efter målgang. Af hensyn til fairplay må kortet ikke vises 
til løbere, der endnu ikke er startet. 

På baner med væskeposter serveres vand ophældt i krus eller som flasker. 
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Løberne tilbydes vand i mål. 

Efterstart annonceres på stævnepladsen. 

Makstid er 4 ½ time.  
Start Åbne baner De åbne baner kan starte mellem 11:45 og 12:45 fra separat startsted (ca. 1000 m fra 

stævneplads). Åbne baner har fri start.  

Det er ikke tilladt at deltage på en åben bane før deltagelse på en SM-bane.  

Alle deltagere skal afspritte deres hænder og SI-brikker i startområdet. Alle anvisninger 
fra startpersonalet skal følges.  

Alle løbere skal cleare og checke deres SI-brik.  

På åbne baner får løberen udleveret løbskort af startpersonalet, som anviser, hvornår 
løberne må starte.  

På startlinjen er der placeret en SI-enhed mærket START. Løberen skal stemple denne i 
startøjeblikket for at starte tidstagningen. På målstregen stemples SI-brikken i 
målenheden, og der fortsættes gennem målslusen til kontrolaflæsning, hvor print af 
stræktider udleveres, og eventuelt lejet SI-brik afleveres.  

Alle løbere skal, uanset om de har gennemført deres bane eller ej, melde sig i mål med 
deres SI-brik.  

Løbskortet inddrages ikke i mål, Af hensyn til fairplay må de ikke vises til løbere, der 
endnu ikke er startet.  

Løberne får vand i mål.  

Makstid er 120 minutter. 
Overtrækstøj Transport af overtrækstøj ikke relevant da start er på stævnepladsen 
Præmier SM-medaljer til de tre første hold i alle ungdomsklasser samt D21 og H21. I øvrige 

seniorklasser er der medaljer til vinderholdet. SM-medaljer kan kun vindes af 
medlemmer af klubber i Østkredsen. Der er ikke præmier til vinder af åben mixklasse 
eller åbne baner. 

Der er præmie ceremoni omkring kl. 14.00  
Ordensregler Vi benytter en parkeringsplads, der også er meget populær hos bade/strandfolket. Vi har 

af kommunen fået lov at reservere en del af parkeringspladsen – og henstiller til at I 
benytter denne del – og ikke den offentlige del af parkeringspladsen. Der vil være 
skiltning ved nedkørsel til parkeringspladsen.  

Dispensationer Søllerød OK har fået dispensation fra Reglement 2021 til at  

a) lægge stafetklasser sammen med det formål at få mere konkurrence i de udbudte 
klasser. Klasserne DH40, DH50 og DH60 samt H70 bliver derfor ikke udbudt. 

b) at afvige fra Reglement 2021 paragraf 3.16.1 angående stafetskifte, således at den 
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indgående løber ikke overdrager løbskortet til den udgående løber. 

Jury Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering er jury formand – træffes på stævnepladsen 

Medlemmer af juryen er: 

Anne Maarup, Allerød OK 

Betty Folino, FIF Hillerød Orientering 

Andreas Duc Jørgensen, Tisvilde Hegn OK 

Eventuelle klager kan indgives digitalt (sms eller mail) til stævneleder eller skriftligt til 
stævnekontoret. Stævneleder sender sin afgørelse via sms eller mail til klager. Klager 
skal indgives så tidligt som muligt og senest 60 minutter efter udløbet af makstid for den 
sidst startende klasse.  

En protest mod stævnelederens afgørelse eller mod fejl i arrangementet kan ingives 
digitalt (sms eller mail) til juryformanden eller juryen eller indleveres skriftligt på 
stævnekontoret. En protest skal indgives senest 30 minutter efter meddelelse om en 
klages afgørelse.  

De nærmere regler er specificeret i DOFs Reglement 2021, paragrafferne 7.8 til 7.11 og i 
DOF’s Tekniske Retningslinjer og Guidelines for afvikling af orienteringsstævner 
gældende fra 25. maj 2021.  

Stævneleder  Heidi Kristensen og Jens Anders Hansen, Søllerød OK, 
e-mail: heidikristensen3@gmail.com, Mobil på dagen 53398404 
e-mail: ThraneHansen.oloeb@gmail.com, Mobil på dagen 22754447 

Banelægger  Henrik Kleffel, Søllerød OK  
Banekontrol  Peter Wraa-Hansen og Niels Landsperg, Tisvilde Hegn OK  
Stævnekontrollant  Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering, Mobil på dagen 40769097, e-mail 

hp@grundtvigsvej.dk 

Vi glæder os til at se jer i Tisvilde Hegn.  

Søllerød Orienteringsklub  


