Herning Orienteringsklub
indbyder til

JFM Stafet LØRDAG den 20. august 2016
Tilmeld dig også JFM lang, der afvikles af Silkeborg OK
i Linå Vesterskov
søndag den 21. august 2016.
Se indbydelse
Klassifikation

C stævne ****

Løbsområde

Fejsø / Torsted Plantage

Kort

Torsted Plantage (tidligere Fejsø) 1:7.500, ækvidistance 2,5 m., nytegnet 2016 på
grundlag af COWI laserkurver. Printede baner og kort i rivfast materiale.

Postbeskrivelser

Postbeskrivelser er trykt på kortet. Løse postbeskrivelser udleveres ikke.

Terrænbeskrivelse

Vestjysk hedeplantage med en del indlandsklitter.

Stævneplads

På hedeareal i skovkanten på Østersandevej.

Stævnekontor

Findes på stævnepladsen. Åbner kl. 09.00 på stævnedagen.

Parkering/Afmærkning

Parkering i brandbælte langs Østersandevej
Afmærkning i krydset Torstedvej / Fejsøvej.
Indkørsel til stævneplads/parkering fra krydset Fejsøvej / Østersandevej

Afstande

Fra parkering til stævneplads/start er der 50-250 m.

Start

Første start kl. 11.00
Starttider for de enkelte klasser vil senere fremgå af instruktion for stævnet

Instruktion

Kommer på www.herning-orienteringsklub.dk samt ophænges på stævnepladsen

Klasser

Kontrolsystem

Der anvendes EMIT. Briknummer oplyses ved tilmelding.
Lejebrikker udleveres klubvis i poser fra stævnekontoret.

Præmier

Der uddeles medaljer til de tre første hold i klasserne -20. I resterende klasser
er der præmie til vindende hold.

Tilmelding

Klubvis via o-service senest fredag den 12. august 2016 kl. 24.00.
Såfremt briknummer ikke er oplyst ved tilmelding betragtes dette som ønske om leje af brik.
Henvendelse vedrørende tilmelding kan ske til Jens Jørgen Jensen, jjjensen@dadlnet.dk

Eftertilmelding

Eftertilmelding kan ske via o-service indtil søndag den 14. august 2016 kl. 22.00 imod
betaling af dobbelt startafgift.

Ændring af holdet via o-service

Navne på holdets løbere og startrækkefølgen kan ændres af klubbens tilmelder via
o-service indtil torsdag den 18. august 2016 kl. 11.00.

Ændring efter den 18. august

Holdsammensætning og rækkefølge af løbere kan efter den 18. august ændres indtil
kl. 10.00 på løbsdagen i stævnekontoret på stævnepladsen.

Åbne baner

4 åbne baner - 2 svære på hhv. 5,5 og 4 km, en mellesvær på 4,5 km og en let på 3,5 km.
Kan købes på i stævnekontoret på stævnepladsen på løbsdagen imellem 11.00 og 13.00.
imod betaling af 100 kr. (løbere - 20) eller 125 kr. (løbere 21-)

Startafgift/brikleje

Startafgift D/H -20 75 kr., D/H 21- 100 kr.
Brikleje 15 kr. pr. stk. Bortkomne brikker erstattes med 400 kr. pr. brik

Indbetaling

Startafgift og brikleje indbetales klubvis med tilmelding til konto nr. 7640 461135-2
i Handelsbanken. Husk at oplyse navn på afsenderklub på indbetalingen.

Toiletter og bad

Toiletter i umiddelbar nærhed af stævnepladsen. Passeres på vej fra parkering til
stævneplads.

Børnebane

Gratis børnebaner på stævnepladsen i tidsrummet 10.00 til 14.00

Børneparkering

Ingen

Kiosk

Velassoteret kiosk på stævnepladsen. Åben fra kl. 10.00

Resultatformidling

På stævnepladsen samt snarest muligt efter stævnet på Herning
Orienteringsklubs hjemmeside.

Stævneorganisation

Banelægger: Jens Jørgen Jensen, Herning OK
Banekontrol: Varny Vestergaard, Vestjysk OK
Dommer: Niels Henrik Olesen, Vestjysk OK
Stævnekontrol: Pernille Buch, OK Gorm
Stævneleder: Kim Gottlieb, Herning OK

Yderligere oplysninger

Fås ved kontakt til stævneleder Kim Gottlieb på mail kg@mail.dk

