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Aalborg OK byder VELKOMMEN fælles Klub-dag i Tranum Klitplantage 
 

Mødested og Parkering:  

Afmærkning fra Bratbjergvej ad ”Den Grønne Vej”.  

Kantparkering mod nord ad ”Overklitvej”. Følg anvisning fra officials. 

 

Afstande:  

Parkering til stævneplads:  200-500 m 

Stævneplads til start:   400 m (orange/hvid snitzling) 
 

Bad og Toilet:  

Der henvises til vådklud-metoden eller Nordsøen/Vesterhavet. Toiletvogn opstillet mellem stævneplads og Start. 

 

Baner/Klasser:   

Bane 
Bane 

nr 
Kategori Klasser 

Banelængde 

(km) 
Poster 

1 1   Klubbernes egne prioriteringer 8,0 18 

2 2   Klubbernes egne prioriteringer 6,5 13 

3 3   Klubbernes egne prioriteringer 5,1 12 

4 4   Klubbernes egne prioriteringer 3,9 11 

5 5   Klubbernes egne prioriteringer 4,6 14 

6 6   Klubbernes egne prioriteringer 3,8 12 

7 7   Klubbernes egne prioriteringer 3,6 11 

8 8   Klubbernes egne prioriteringer 2,7 15 

Væskeposter: 

Der er ingen væskeposter på banerne..  

 

Vakante pladser /åbne baner:  
Sælges fra beregnertelt på stævnepladsen fra kl. 9.30 til 10.30. Så længe laver haves! 

Pris 75/100 kroner. 

 

Kontrol:  

Der anvendes EMIT til tidtagning. Back-up kort og lejebrikker udleveres ved start. 

Husk at aflevere lejebrikker i mål. Hvis lejebrikker ikke afleveres, opkræves klubben 500 kroner. 

 

Kort og terræn:  

Tranum Klitplantage Bane 1 og 2: 1:10.000. Øvrige baner: 1:7.500, ækv.2,5m, 2019. Trykt på vandfast 

papir.  

Korttegnere: Kai Ø. Laursen, Per Jørgensen, Flemming Bindner, Thomas Lindschouw. 

Området er relativt fladt, med indslag af både åbne samt bevoksede indlandsklitter. De lange og svære baner 

kommer i et stort åbent område med høje indlandsklitter. Skoven består primært af nåletræsbevoksning med 

vekslende gennemløbelighed. 

På bane 8 er der en afmærket rute mellem post 4 og 5. 
 
På grund af megen regn er der i den østlige og sydlige del af skoven vand på mange stier. I den vestlige del af 
klitområdet er opstået nye store vandhuller og søer, som kan give deltagerne udfordringer med kortlæsning. 

 

Postbeskrivelser:  

IOF-symboler. Beskrivelserne er trykt på kortet. Desuden løse postbeskrivelser ved start. – Ved brug af løse 

postbeskrivelser skal disse fastgøres i en egnet holder. 

 



INSTRUKTION TIL KLUB-DAG  

D.10. NOVEMBER 2019 

2  

 

 

 

 

 

 

Start- første starttid kl. 10.00:  

Fremkald 4 minutter før start. Uret viser din starttid =fremkaldetid. 

I 4. startboks tages kortet. Ved en lang hylelyd fra starturet løfter du brikken fra startenheden, og dit løb starter. 

Løbere på bane 7 og 8 får dog kortet to minutter før deres start, alle andre i startøjeblikket. 

For sent startende løbere henvender sig ved starten. 

Løbere på bane 8 kan få FRI Start mellem kl. 10-11.30. 

 

 

Mål:  

Ved mål aflæses EMIT-brik og lejebrikker afleveres. Kort inddrages ikke ved mål. Vi forventer, at der udvises 

fairplay således, at deltagere, der endnu ikke er startet, får kendskab til kort med banepåtryk. 
Maxtid: 2½ time. Udgåede løbere SKAL henvende sig i mål. 

Væske til rådighed efter målgang. 

 

Børneparkering:  

Kun ved klubbernes eget initiativ. 

 

Kiosk:  

Kiosk med kaffe, kage, øl, vand, slik på stævnepladsen. Rimelige priser og venlig betjening! 

 

KLUB-Præmier:  

Da løbet kan bruges som klubmesterskab efter den enkelte klubs særlige udregninger, er det klubberne, som hver for 

sig tager initiativ til ceremoni for at hædre sine mestre efter dette løb. 

 

NOU-Præmier og udmærkelser:  

I løbet af 4 onsdage i september/oktober afholdtes Nordjysk Mesterskab i nat-orientering. Nordjysk 

Orienteringsudvalg uddeler præmier til de samlede klassevindere, hvor de 3 bedste placeringer er tællende. 

 

Endvidere uddeler NOU en hæder i form af en præmie og en graveret vandrepokal til årets udvalgte til nordjysk 

lederpris og til den nordjyske banelæggerpris (1/10-2018-30/9-2019).   

 

Ordensregler:  

Rygning er forbudt i skoven og på stævnepladsen. Hunde skal føres i snor og må ikke medbringes under løbet. 

 

Stævneledelse: 

Stævneleder:   Ole Nielsen, Aalborg OK – mobil-tlf: 30673737, mail: ole.nielsen@gvdnet.dk 

Stævnekontrol:   Thomas Lindschouw, Aalborg OK 

Banelægger:   Poul Bobach, Aalborg OK 

Banekontrol:   Jan Møller, Aalborg OK 

Dommer:   Ellen Thomsen, OK Vendelboerne. 

 

Vel Mødt - og god tur i skoven 

mailto:ole.nielsen@gvdnet.dk

