
Instruktion til 

Klubmesterskab Dag 2021

Skindbjerglund

(jomfrueligt terræn)

Arrangør Aalborg Orienteringsklub

Dato Søndag den 14. november 2021 - Første start kl 10.

Klassifikation C-stævne - ** (2-stjernet) arrangement

Løbsområde Skindbjerglund

Mødested

P-plads for enden af Risevej. Afmærkning fra Skindbjergvej mellem Gl. Skørping og 

Gerdingvej.

NOU`s regler for 

klubmesterskabet

Alle klubber, både inden og uden for uden for NOU`s geografiske område, kan anvende løbet 

til egne klubmesterskaber. Klubberne må ved tilmelding gerne sende liste med ønsket 

minutstartinterval for deres tilmeldte løbere på de enkelte baner. Arrangøren vil herefter 

indarbejde dette i den samlede startliste.

Løbere fra klubber, som ikke indsender liste med ønsket startinterval, vil blive indplaceret på 

den samlede startliste efter arrangørens valg. 

Kortet

Nytegnet 

Skindbjerglund 1:10000 ækv. 2,5 m for bane 1 og bane 2

Skindbjerglund 1: 7500 ækv. 2,5 m for andre baner. 

Korttegner Kai Ø. Laursen.  Trykt på vandfast papir. 

Terrænbeskrivelse

Den vestlige del af skoven er hovedsagligt skovklædt åben løvskov. Den østlige del af 

skoven er overdrev, områder med spredt enebær- og nåletræsbevoksning og åben 

blandingskov med enkelte tætte områder. Kupering er middel med enkelte partier med svær 

kupering. Der er varierende stibillede.

Der går ’vilde heste’ og kvæg i den østlige del af skoven og geder i den vestlige del af 

skoven, adskilt af et hegn, som kan og må passeres. Der kan være strøm i indhegningerne 

under løbet. På kortet er markeret 2 overgange ved låger i hegnet mellem den østlige og den 

vestlige del af skoven, som naturligt kan benyttes for de baner, der har poster i den vestlige 

del af skoven. 

De 2 overgange er egentligt defineret som ’tvungne overgange’ men det er de ikke.

Vis hensyn overfor heste, kvæg og geder, og undgå så vidt muligt i høj fart at komme for 

tæt på disse, således at de bliver forskrækkede. Dyrene er vant til at der færdes personer i 

skoven og kan være meget nysgerrige.

Åbne baner
Alle ovenstående løbs baner sælges, så længe lager haves, som åbne baner på selve 

løbsdagen til en pris på normal startafgift + 30,- kr. fra stævnekontor/beregningsteltet på 

stævnepladsen.

Kontrolsystem
EMIT-system.  Lejebrikker udleveres ved start, og skal afleveres ved mål. Ved åbne baner 

sker udlevering dog fra stævnekontoret. Bortkommen lejebrik erstattes med 500kr. 

Startprocedure

Første start kl. 10.00. Derefter start på hele minuttal. Fremkald 4 minutter før starttid.

Bane 8 og begynder : Fri starttid

Afstande Parkering-start-mål indenfor afstande a 300 meter

Service

Væske:

Der vil være væske ved målgang

Toiletter:

Der vil være trailer med 2 toilet kabiner ved stævnepladsen.

Børneaktivering:

Klubbernes eget initiativ.

Bad og omklædning:

Vådkludmetoden

Resultater
Opsættes på resultattavle på stævnepladsen og indlægges på løbets hjemmeside efter løbet.

Information

INGEN BYGNINGER ER LIGNENDE VED STÆVNEPLADS, SÅ KLUBBERNE ANBEFALES AT 

MEDBRINGE EGET KLUBTELT.

Startliste og instruktion findes på O-service senest 48 timer før første start og ophænges på 

stævneplads og ved start.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til stævnelederen.

Resultater formidles på stævneplads og derefter på Aalborg OK`s hjemmeside, 

www.aalborgorienteringsklub.dk

Stævneleder
Karl Johan Clemmensen, Aalborg OK

Tlf. 20110156.
Banelægger John Dalsgård Sørensen, Aalborg OK
Kontrollanter Banekontrollant: Niels Bobach, Aalborg OK

Overdommer Pia Heilskov Mogensen, Mariager OK

Baner / Klasser  


