
 

D A N S K E   S T U D E N T E R S   R O K L U B’s 
o r i e n t e r i n g s s e k t i o n 

Medlem af DOF under DIF 

  

INSTRUKTION 
 

Det 73. Stifinderløb 
Søndag den 13. Maj 2018 

i Danstrup Hegn 
Åbent Stævne / Stævneklassifikation: Lang Klassisk  

Stævneområdet  

 
 

Kørevejledning Indkørsel til parkeringsplads er ved udmundingen af en skovvej på den vestlige side af 
Hornbækvej (Vej 235) ca. 500 m nord for sidevejen Krogenbergvej. Krogenbergvej fører 
i østlig retning mod Nyrup. Parkering sker som kantparkering langs skovveje udgående 
fra indkørselen. Parkeringsvagters anvisninger skal følges for optimal udnyttelse af 
pladsen. De først ankommende vil opnå den korteste gåtur til Stævnepladsen. 
GPS-koordinater for indkørselen er 56°0’25.7” N 12°28’13.4” E.  

Oversigt Stævneplads er beliggende i skoven vest for en sø beliggende ved den vestlige side af 
Hornbækvej på højde med Krogenbergvej.  
Bade- og omklædningsfaciliteter forefindes ikke. 
Et primitivt toilet med mulighed for hånddesinfektion etableres i forbindelse med 
Stævnepladsen. 
Kiosk med begrænset varesortiment forefindes på Stævnepladsen. 

Afstande Afstand fra parkering til Stævnepladsen er 100 – 800 m. 
Ruten er markeret med skilte. 
Afstand fra Stævnepladsen til start er ca. 100 meter.  

Ruten er markeret med rød/hvid snitzling. 

Mål er beliggende i udkanten af Stævnepladsen.  

Klasser Banernes længde og postantal fremgår af Klasseoversigten. 
Væske findes på baner i henhold til klasseoversigten. Væskeposters placering fremgår 

af postbeskrivelsen. Væsken er vand. 



Kontrol/ 
Kontrolsystem 

SportIdentsystemet anvendes for alle baner med undtagelse af børnebanen. 
Postnummeret er placeret vandret på postens SportIdent-boks og lodret på poststativet. 

Lejebrikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start i forbindelse med fremkald.  

Mistede lejebrikker afregnes til dagspris. 
Det er den enkelte løbers eget ansvar at kontrollere, at der anvendes den brik, som 
vedkommende er anmeldt med. 
Ifald den elektroniske registrering på en post ikke fungerer, klippes i kortet. Klip  
skal forevises ved mål. 

Kortet Løbet gennemføres på farveprint af O-kort (Danstrup Hegn).  

Kortet er nyrevideret i 2017 med rettelser i 2018. 

Kortet har en ækvidistance på 2,5 m. For baner anvendes målestok 1:7.500 henholdsvis 

1:10.000. Anvendt målestok på den enkelte bane fremgår af Klasseoversigten. 

Der er anvendt 4 stk. specialsignaturer: 

 

 
 

Vildtlommer er indtegnet på kortet. 

Kort er trykt på vand- og rivfast papir. 

Ved start er opsat løbskort med vildtlommer indtegnet. 

Postbeskrivelser Postbeskrivelser fremstår i IOF-symboler og er printet på kortet.  

Der findes løse postbeskrivelser til alle klasser ved start. En løs beskrivelse må kun 

medbringes under løbet, ifald løberen anbringer denne i en egnet holder. 

Start Alle baner excl. børnebane starter fra samme start. Første start er kl. 10.00. 

Løbere i A-klasserne (Individuel start) træder ind i første boks ved start 4 min. før  

Starttid. De løse beskrivelser forefindes i anden minutboks. Løbskortet udleveres i  

startøjeblikket. På de lette og begynder baner udleveres løbskortet dog 2 minutter før  

start. 
Løbere på Åbne Baner (Fri start) ("Put and Run") skal selv gå ind i startboksen  
under startpersonalets vejledning.  
Start skal ske i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00. 
For sent startende skal henvende sig til startpersonalet og skal følge deres 

anvisninger. 

Mål Maxtiden er 2,5 timer. 

Enhver løber, der er startet, skal melde sig ved aflæsningsstedet for brikker. 

Løbskortet inddrages ikke efter passage af mål. Det skal dog understreges, at det 

i henhold til §2.7 i Reglement 2017 (Fairness) ikke er "tilladt en deltager at give andre 

deltagere, som endnu ikke er startet, information om løbsområdet, kortet, poster eller 

delstræk". 

Der er væske efter passage af mål i form af vand og saftevand. 

Overtrækstøj Der er ingen transport af overtrækstøj. 

Præmier Der er præmie til nr. 1 og 2 i klasserne D -10, H -10, D -12, H -12, D -14, H -14, D -16 

og H -16. 

Præmier overrækkes samlet på Stævnepladsen tidligst muligt efter afgørelse af alle 

ovennævnte klasser. 

Resultatformidling På Stævnepladsen samt på løbets hjemmeside: 

http://www.brclausen.dk/dsr/2018stif.htm. 



Tilmelding på dagen Tilmelding og kortsalg sker på Stævnepladsen i tidsrummet kl. 9.30 -11.30 med start i 

tidsrummet 10.00 - 12.00. 

Startafgift er 50 kr. for løbere til og med 20 år og 90 kr. for løbere på 21 år og ældre ved 

anvendelse af egen brik. 

En SportIdentbrik kan lejes for 15 kr. pr. løber. Den udleveres ved tilmeldingen. 

Skygning Skygning er tilladt i henhold til § 2.6 i Reglement 2017. 

Børnebane Tilmelding sker ved start til Børnebanen i tidsrummet 10.00 - 12.00. Start og mål for 

banen findes i udkanten af Stævnepladsen. Følg de opsatte skilte. 

Kort: Farveprint af O-kort, 1:5.000. Deltagelse på Børnebanen er gratis. Alle 

gennemførende modtager et stk. chokolade eller lign. 

Dommer Birthe Sondrup, OK73. Træffes på Stævnepladsen efter kl. 12.00. 

Løbsledelse Stævneleder Ole Hørup, DSR´s O-sektion, Mobilnr. 27 95 35 15 

 Banelægger Ronald Clausen, DSR´s O-sektion 

 Stævnekontrollant Jens Buchardt, OK Allerød 

 Banekontrollant Helge Tillingsøe, DSR´s O-sektion 

 Korttegner Jakob Vang, HSOK 
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