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Holbæk Orienteringsklub indbyder til 

Nytårsstafet 
Søndag den 3. januar 2016 

Instruktion 
 
Kørevejledning .. : Aggersvold Savværk, Stokkebjergvej 56, 4450 Jyderup.   

Via Skovvejen/rute 23. Tag frakørsel mod Jyderup. Fortsæt 
lige over ad Ellebjergvej. Ved Stokkebjergvej drejes der til 

venstre. Der vil være skærme fra enden af afkørslen fra 
skovvejen. 

 
Parkering ......... : Der parkeres på Savværkets område. Se Google Maps 

Følg parkeringsvagternes anvisninger. 

 
Afstande .......... : Fra parkering til stævneplads er der 300 - 450 m. 

Skiftezone og mål er placeret i umiddelbar forbindelse med 
stævnepladsen. 

 
 

 
 

 
 

 

  

https://www.google.dk/maps/place/Aggersvold+Savv%C3%A6rk+ApS/@55.6700828,11.4075012,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x464d78abcb47efa1:0x2498a5e2b9291265!2sAggersvold+Savv%C3%A6rk+ApS!3m1!1s0x464d78abcb47efa1:0x2498a5e2b9291265?hl=da
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Mødested ......... : Fra parkeringspladsen og til stævnepladsen vil der være 
snitzlet via Stokkebjergvej/Skovvangen.  

 
Stævneplads .... : Stævnepladsen ligger inde i skoven.  

Klubtelte kan opstilles på stævnepladsen, som endvidere 
huser nedenstående servicefunktioner: 

 

Stævnekontor ... : Findes i telt på stævnepladsen. Åbner kl. 09:30 for 
udlevering af klubposer med brystnumre og evt. lejebrikker 

til deltagere på stafethold. 
 

Holdændringer .. : Skema til holdændringer udleveres på stævnekontoret, og 
afleveres samme sted senest kl. 10:30. 

Ved ændringer af navne og/eller tur rækkefølge, skal 
briknummer så vidt muligt følge den tilmeldte løber! 

 
Kiosk ............... : Findes i telt på stævnepladsen, med salg af kaffe/te/suppe, 

boller/sandwich, kage og frugt. 
 

Butik ............... : Løberministeriet stiller butikken op, hvor det vil være muligt 
at købe diverse orienteringsrelaterede produkter. 

 

Toilet ............... : Der findes toiletvogn umiddelbart ved stævnepladsen. 
 

Bad ................. : Der er ingen bademuligheder. 
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Stafetklasser 

Klasse Starttid Baner Begrænsninger 
2T6 Herre 10:30 1.+ 2. tur 2,5 km, 10 poster, svær                      

3.+ 4. tur 2,5 km, 7 poster, svær 
5.+ 6. tur 2,5 km, 9 poster, svær 

Ingen begrænsninger. 

2T6 Dame 10:35 1.+ 2. tur 2,0 km, 9 poster, svær                     
3.+ 4. tur 2,2 km, 6 poster, svær     
5.+ 6. tur 2,5 km, 9 poster, svær 

Ingen begrænsninger, dog skal alle 

være dameløbere. 

2T6 Mix 10:35 1.+ 2. tur 2,1 km, 8 poster, svær                     
3.+ 4. tur 2,4 km, 6 poster, svær     
5.+ 6. tur 2,5 km, 8 poster, svær 

Mindst en løber på holdet skal være 
dameløber. 

Min145 10:35 1. tur 6,5 km, 17 poster, svær                     
2. tur 4,3 km, 14 poster, mellemsvær     
3. tur 5,3 km, 12 poster, svær 

Holdets samlede alder skal være 
min. 145 år, og ingen deltager må 
være under 45 år. 

Familie 10:35 1. tur 5,3 km, 18 poster, svær                     
2. tur 4,3 km, 14 poster, mellemsvær   

3. tur 3,4 km, 13 poster, let                                    

Alle på holdet skal være i familie. 

Mix  10:40 1. tur 6,5 km, 17 poster, svær                     
2. tur 4,3 km, 14 poster, mellemsvær 
3. tur 5,3 km, 12 poster, svær                             

Mindst en løber på holdet skal være 
dameløber. 

 
Start 1. tur ....... : Klassevis fællesstart med ovennævnte starttidspunkter. 

 
Startstedet befinder sig umiddelbart nord for stævnepladsen 

på stien. Der vil være snitslet til starten 
 

Alle klasser starter med 5 poster der må opsøges i valgfri 
rækkefølge. Disse poster er på kortet markeret med 

kontrolnummer. 
 

Forvarsling ....... : For 3-mandsstafetterne vil alle 1. og 2. ture passere en 
publikumspost umiddelbart øst for stævnepladsen. 

Herfra vil der være ca. 5-10 min til løberne kan forventes i 

mål (800-1300 meter, 3-5 poster).                                  
På 2T6 stafetterne er der ikke forvarsling. 

 
Afstand fra publikumspost til skiftezone er knap. 100 meter. 

 
Der gives ikke anden forvarsling, og det er løbernes eget 

ansvar at være klar i skiftezonen 
 

Mål/skifte ......... : For 3-mandsstafetterne gælder at umiddelbart efter passage 
af mållinjen klippes målposten, hvorefter løbskort afleveres 

til målpersonalet. 
 

For 1. og 2. ture fortsættes herefter til de ophængte kort. 
Her tages holdets kort til næste tur, og der fortsættes frem 

til skiftezonen, hvor løbskortet afleveres til næste løber. 

 
Herefter fortsætter alle frem til aflæsning af brikdata ved IT 

telt. 
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For 2T6 stafetterne gælder følgende: 
 

- For 2T6 klasserne bærer første løber brystnummer for 
"tur 1", og anden løber brystnummer for "tur 2". 

Brystnummeret beholdes gennem hele løbet, således at 
løberen med brystnummer for "tur 1" løber turene 1, 3 

og 5, mens løberen med brystnummer for "tur 2" løber 

turene 2, 4 og 6. 
- For 2T6 klasserne beholder hver løber sin egen 

brik gennem alle 3 ture. Det er dog meget vigtigt at 
brikkerne aflæses efter hver målgang, således at brikken 

er aflæst og clearet, inden man begiver sig ud på sin 
næste tur! 

- Umiddelbart efter passage af mållinjen efter hver tur 
klippes målposten, hvorefter løbskort afleveres til 

målpersonalet. Herefter fortsætter alle frem til aflæsning 
af brikdata ved IT telt. 

- Efterstart for 2T6 klasserne vil tidligst ske når 
alle 4. ture i klassen er kommet i mål. 

  
 

Åbne klasser 

 

Klasse Bane 

Åben 1 8,5 km, 24 poster, svær 

Åben 2 6,7 km, 17 poster, svær 

Åben 3 4,2 km, 12 poster, svær 

Åben 4 4,7 km, 16 poster, mellemsvær 

Åben 5 3,4 km, 13 poster, let 

Åben 6 2,4 km, 16 poster, begynder 

 

OBS – der vil være snitzlet mellem post 7 og 8 samt 9 og 10 på bane Åben 6 
 

Starttid ............ : Der er fri starttid (Put & Run) mellem kl. 11:00 – 12.30. 
 

Start ............... : Man henvender sig ved startsted for åbne klasser, som 
befinder sig 300 meter nordvest for stævnepladsen. Følg 

skilte/snitzling videre ad Skovvangen til sti på højre hånd. 
 

Ved startstedet udleveres løbskortet i startøjeblikket. For 

Åben 5 og Åben 6 dog 2 min før. 
I startøjeblikket klippes startposten. 

Mål .................. : Umiddelbart efter passage af mållinjen klippes målposten, 
hvorefter løbskort afleveres til målpersonalet. 

 
Herefter fortsættes frem til aflæsning af brikdata ved IT telt. 
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Tilmelding ........ : Tilmelding til åbne klasser kan også foretages på 
stævnedagen. Der vil dog være et begrænset antal pladser 

til rådighed for tilmelding på stævnedagen. 
 

Tilmelding og betaling sker ved henvendelse til 
stævnekontoret på stævnepladsen. Her modtager man en 

kvittering, som medbringes til startstedet. 

 
Startafgift ........ : Løbere indtil 16 år samt løbere på åben 5 og 6: kr. 50,- pr. 

person. Øvrige løbere: Kr. 95,- pr. person. 
 

Leje af SI-brik .. : Kr. 15,-. 
 

 

Øvrige informationer 

Kontrolsystem .. : Der benyttes SportIdent. Lejede SI-brikker afleveres i 
forbindelse med aflæsning af data. Mistede brikker erstattes 

til dagspris. 
 

Kort................. : Stokkebjerg Skov, 1:10.000. Ækvidistance 2,5m. Kortet er 

nytegnet i 2013 med rettelser december 2015. Der er 
benyttet specielle signaturer for Spring til heste, Trærod, 

Enligt stående træ, og Myretue. Vildtlomme er markeret 
med violet skravering, og skal respekteres som forbudt 

område der ikke må passeres. Eksemplar af kortet er 
ophængt ved Start. Kortene er laserprintede på riv- og 

vandfast papir, med påtrykte IOF-symboler. 
 

Terræn ............ : Let til middel kuperet blandingsskov, med enkelte kraftigt 
kuperede områder. Veludbygget stinet og en del grøfter. 

Skoven er overvejende åben og let gennemløbelig. Enkelte 
mindre områder med bregner, ellers stort set fri for 

brombær og anden underskov. 
 

Postbeskrivelser : IOF-symboler er påtrykt kortet. Der findes ikke løse 

postbeskrivelser. 
 

Efterstart ......... : Efterstart for løbere på 3-mandsstafetten på 2. og 3. tur 
afvikles fra skiftezonen ca. kl. 12:30. Dette vil blive 

annonceret ved opråb på stævnepladsen ca. 5 min før. 
Efterstart på 2T6 stafetten vil dog tidligst ske når alle 4. 

ture er afviklet 
 

Max.tid ............ : Sidste løber skal være i mål senest kl. 14:30, hvor 
inddragningen af poster starter. 
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Løbskort .......... : Udleveres klubvis umiddelbart efter efterstarten ca. kl. 
12:30. 

 
Overtrækstøj .... : Der er ingen transport af overtrækstøj fra fællesstart til 

stævneplads. 
 

Resultater ........ : Resultater ophænges løbende på stævnepladsen, og lægges 

ligeledes på klubbens hjemmeside hurtigst muligt efter 
stævnet. 

 
Præmier ........... : Præmieoverrækkelse på stævnepladsen ca. kl. 13:30. 

Der er placeringspræmier i alle stafetklasser, samt 
lodtrækningspræmier mellem alle hold der ikke modtager 

placeringspræmier. 
Der er ingen præmier i de åbne klasser.  

 
Præmiesponsor . :  

                                          
 

 
 

 

 

Stævneledelse 

Stævneleder ..... : Bjark Bo Christensen, tlf: 20263437, bjarkbo@gmail.com 
 

Stævnekontrol .. : John Jensen 
 

Banelægger ...... : Anette Lindegaard 
 

Banekontrol ...... : Astrid Thomsen 
 

Tilmelding og IT : Anton Lauritzen, tlf: 20778808, anton@teamlauritzen.dk 
 

Dommer .......... : Henrik Nielsen, Tisvilde OK 

 
 

 

 

Nygade 8, 4300 Holbæk 

Nygade 8, 4300 Holbæk 

 

http://www.holbaekorienteringsklub.dk/
mailto:bjarkbo@gmail.com
mailto:anton@teamlauritzen.dk

