
 

 

 

  

 

  
 

Arrangør Holbæk Orienteringsklub 

Klassifikation Åbent Stævne / C-stævne ** 

Stævnedato Søndag den 19. august 2018 med første start kl. 10.00 

Løbsområde Kårup Skov og Bjergene 

Parkering Offentlig parkeringsplads ved hjørnet af Næsvej og Næsgårdsvej, 4540 Fårevejle 

Afstande Afstand fra parkering til stævneplads ca. 500 meter 
Afstand fra stævneplads til start ca. 200 meter 

Mødested / 
stævneplads  

Stævneplads i udkanten af skoven. Der vil være afmærket fra P-pladsen. 
Stævnepladsen ligger mellem træer, og der er lidt knebent med plads. Det kan 
derfor være svært at få plads til store klubtelte. 

   

                                               

Stævnekontor Findes i telt på stævnepladsen. Åbningstid kl. 9.30 – 15.00 

Kort Kårup Skov, nytegnet 2016. Ækvidistance 2,5 m. Laserprintet på rivfast papir. 
D/H10 – D/H 50 1:10.000.    
D/H55 – D/H 85 1: 7.500. 

Terræn Fortrinsvis åben bøgeskov med et veludviklet stinet og generel god 
gennemløbelighed, dog med kraftig underskov af brombær visse steder. Den 
sydlige del af skoven er stærkt kuperet. 

 

INDBYDELSE 
Holbæk Orienteringsklub indbyder til Åbent Stævne 

søndag den 19. august 2018 



 

 

Klasser Der udbydes klasser og banelængder som ved en divisionsmatch. 

 

Åbne baner Åbne baner kan købes på dagen i tidsrummet 10.00 – 11.30 med start mellem kl. 
10.30 – 12.00 (put & run). Der vil være et begrænset antal pladser til rådighed for 
tilmelding på stævnedagen. 
Åben 1:  Sort svær lang ca. 6-7 km  
Åben 2:  Sort svær mellem ca. 5-6 km  
Åben 3:  Sort svær kort ca. 4-5 
Åben 4:  Blå svær ca. 3-4 km  
Åben 5:  Gul mellemsvær ca. 4-5 km  
Åben 6:  Hvid let ca. 3-4 km  
Åben 7:  Grøn begynder ca. 2-3 km 

Kontrolsystem Der benyttes Sportident, SI-briknummer opgives samtidig med tilmeldingen.  
Angives ikke SI-briknummer antages det, at man ønsker at leje en brik. 

Start Første start er kl. 10.  Startinterval er 1 min. 
Der indkaldes til start 4 min. før annonceret starttidspunkt 
Boks 1:  Udlevering af brik 
Boks 2:  Udlevering af løse postbeskrivelser  
Boks 3:  Kontrol af starttid 
Boks 4:  Kortet må tages i startøjeblikket 
Deltagere i D/H10 og D/H12 får kortet udleveret 2 min før start 

Børnebane Gratis børnebane med en lille præmie til børn under 10 år. Der er fri start mellem 
kl. 10 og 12.30.  Der er ingen børnepasning. 

Præmier Der er ingen præmier 

Kiosk Der vil være kiosk på stævnepladsen med et godt udvalg af mad og drikke 

Omklædning Der er ingen bad/omklædningsfaciliteter i forbindelse med stævnepladsen 

Toiletter Der vil være primitiv toiletvogn på stævnepladsen 

  



 

 

Tilmelding Danske klubber via O-service senest fredag den 10. august kl. 24.00 med angivelse 
af SI-briknummer. Tilmeldte uden briknummer tildeles en lejebrik. 
Øvrige klubber og andre løbere tilmeldes ved at sende mail til 
anton@teamlauritzen.dk. Spørgsmål vedr. tilmeldingen kan rettes til Anton 
Lauritzen på samme mail. 
Tilmelding efter den 10. august henvises til Åbne baner (se ovenfor). 

Startafgift Startafgift D/H -20: 55 kr. / D/H 21-: 85 kr. 
Ved tilmelding på dagen til åbne baner tillægges en startafgift på 15 kr. 
SI-brik kan lejes for kr. 15. Mistet SI brik erstattes med kr. 400. 

Eftertilmelding Der er ikke mulighed for eftertilmelding. Der henvises i stedet til de åbne baner. 

Betaling Klubvis indbetaling til Nordea. Reg. nr.: 1726, kontonr. 0721 744 493. 
Tilmeldinger på stævnedagen afregnes kontant eller via Mobilepay ved tilmelding 

Instruktion Instruktion og startlister vil blive lagt på Holbæk Orienteringsklubs hjemmeside 
senest torsdag den 16. august 2018:  www.holbaekorienteringsklub.dk. 

Resultater Resultater vil kunne ses på infoskærm på stævnepladsen, og lægges ligeledes på 
klubbens hjemmeside hurtigst muligt efter stævnet. 

Strand Til info er der ca. 200 m til badestrand fra parkeringspladsen. 

Stævneorganisation Stævneleder: Connie Jahn, HOK,  mobil: +45 30350952 
mail: conniejahn1@gmail.com 
Stævnekontrollant:  Jan Thiesen, HOK 
Banelægger:  John Jensen, HOK 
Banekontrollant:  Mogens Jensen, HOK 
Tilmelding og IT:  Anton Lauritzen / Henrik Pedersen, HOK 
Dommer:  

  


