
 
 

Instruktion til  Forårsløbet 2017 – Grund  
 
Horsens Orienteringsklub arrangerer Forårsløbet søndag d. 28 maj 2017 i Grund skov ved Vejle fjord.  
Formålet med løbet er, at oplære klubbens ungdomsløbere i at arrangere løb.  
 
Klassifikation 
Løbet er et C-løb ****   
 
Løbsområde 
Grund Skov ved Vejle Fjord. 
 
Kort 
Grund skov, målestok: 1:7.500 på alle baner, Ækvidistance: 5 m.  
Nytegnes i foråret 2017 efter IOF’s kortnorm  
Korttegnere er Poul Erik Christensen, Jørgen Thyssen og Troels Jensen, Horsens OK. 
 
Terrænbeskrivelse 
Kortet er rekognosceret i foråret og igen lige op til løbet. Skoven er en typisk østjysk skov, ret kuperet og 
med en masse urenheder i bunden, men dog ret gennemløbelig. Der er i stor udstrækning markeret 
væltede træer på kortet. Foråret har været vådt, så ”grønsagerne” har groet godt. Heriblandt er der mange 
brændenælder. Stisystemet i skoven er ret udbredt, men da mange stier/hugninger er ret tilgroet, kan det 
være svært at lokalisere de små spor, men de er der. Ligeledes har der været stor skovhugst den sidste tid, 
hvor der har været anvendt store skovmaskiner. De har som regel altid brugt de eksisterende stier og veje, 
men der er også lavet mange spor, som ikke er med på kortet.  
 
Stævneplads 
Stævneplads er på marken ved ”den røde lade”  

 
 
Det er strengt forbudt at betræde dyrket mark – Hold jer på græsarealet / brakmarken. 
 



 
 
 
 
Parkering 
Der er parkering på marken ved ”den røde lade”. 
Afstand til stævneplads 0 – 300 meter. 
Afmærkning fra Vejle – Juelsminde vejen (Vej 23) i krydset Vejlevej / Grundvej. 
Ca. 1 km vest for Stouby 

 
 
Afstande 
Parkering til stævneplads: 0-300 m 
Stævneplads til start: 400 m 
 
Snitzlinger.  
Fra parkering til stævneplads: Ingen 
Fra stævneplads til børnebane: Ingen (børnebanen er markeret med gul og hvid) 
Fra stævneplads til start: blå og hvid 
 
Start 
Der kan startes fra kl. 10:00 til 12:00. Der er fri start, men løbere på samme bane skal starte med 
mindst ét minuts mellemrum. Starten vil være inddelt i to rum. Ved indgang til det første rum 
registreres alle løbere. Ved indgang til det næste rum stiller man sig ved det skilt, der viser den 
bane, man skal løbe. Kortet må tages og lægges på jorden, når man træder ind i rum to. Løbere på 
let- og begynderbane får mulighed for at se kortet 2 minutter før start. Sæt SI-brikken i 
startenheden ved start. Følg i øvrigt startpersonalets anvisninger.  
 
Lejebrikker 
Udleveres i klubposer ved start. Bortkomne brikker erstattes med 450 kr.  
 
Kontrolsystem 
Der anvendes Sport Ident. Anvendes egen brik, skal briknummer oplyses ved tilmelding.  
 
Præmier 
Til hurtigste løber der løber egen bane eller højere i klasserne D-10B, H-10B, D-10, H-10, D-12B, 
H-12B, D-12, H-12, D-14B, H-14B, D-14, H-14, D-16B, H-16B, D-16, H-16. Præmieoverrækkelse 
hurtigst muligt efter løbsafvikling.   
 
Postdefinitioner 
Der er postdefinitioner på kortet. Der udleveres løse postdefinitioner ved start mod fremvisning af 
definitionsholder.  
 
 



Klasser & Baner 
Baner Sværhedsgrad Vejledende klasser Længde Antal 

poster 
H1 Svær H-20, H21-, H35- 8,5 20 
H2 Svær H45-, H-16 6,3 18 
D1 Svær D-20, D21-, D35- 7,7 23 
H3, D2 Svær H55-, D45-, D55-, D-16 4,9 13 
H4, D3 Svær H65-, D65- 3,5 11 
H5 Mellemsvær H-14, H-16B, H-20B, H21-B, H-

35-B,  
4,4 13 

D4 Mellemsvær D-14, D-16B, D-20B, D21-B, D35-
B 

3,8 12 

H6, D5 Let H-12, H-14B, H-20C, H21-C, D-
12, D-14B, D-20C, D21-C 

3,1 11 

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

2,3 9 

NB: Der er fri tilmelding i alle klasser. 
 
Væske 
Der skænkes vand og saft efter mål. Desuden vil der være en væskepost på de længere baner. 
 
Resultater 
Skærme/ophænges på stævnepladsen. Resultatlisten offentliggøres efter løbet på løbets 
hjemmeside. Stræktider udleveres efter målgang.  
Liveresultater på http://liveresultat.orientering.se/?lang=en  
Baner vil være på Livelox fra kl. 16.00 
 
Børnebaner 
Der vil være en snitzlet børnebane på ca. 1 km i tidsrummet 10 - 12.30. Børnebanen vil være 
beliggende syd for og tæt ved stævnepladsen.   
 
Service & Kiosk 
Der vil være kiosk og toiletvogn med to rum på stævnepladsen. (der er ikke toilet ved start) 
 
Eftertilmelding 
Det er muligt at tilmelde sig på dagen mellem 10.00 og 11.30. Henvendelse skal ske til 
beregnerteltet på stævnepladsen.  
Pris H/D -20: 60, - kr. 
Pris H/D 21-: 90, -  kr. 
Pris lejebrik: 10, - kr. 
Der er muligt at benytte Mobil Pay: 40448684  (Carsten Thyssen) 
 
Bad  
Tilbydes ikke, men gå bare en tur til fjorden efter løbet.  
 
Stævneledere 
Alberte Loft Thyssen & Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK 

E-mail: thyssen.alberte@gmail.com  / Tlf.: 29 12 95 01 eller 29 12 95 02  
 
Banelægger 
Laura Holm Nielsen, Horsens Orienteringsklub. 
 
Banekontrol 
Troels Jensen 
 
Stævnekontrollant 
Flemming Thyssen 

http://liveresultat.orientering.se/?lang=en

