
Klassifikation A stævne *****

Løbsområde Harrild Hede Syd

Kort Harrild Hede Syd 1:15.000, 1:10000 og 1:7.500, ækvidistance 2,5 m., nytegnet 2018 på

grundlag af COWI laserkurver. Printede baner og kort i rivfast materiale. 

Korttegnere Medlemmer af Herning Orienteringsklub

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykt på kortet. Løse postbeskrivelser udleveres ikke.

Terrænbeskrivelse Vestjysk hedeplantage med en del indlandsklitter. 

Stævneplads Ved Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330 Brande.

Stævnekontor Findes på stævnepladsen. Åbner kl. 10.30 på stævnedagen.

Parkering/Afmærkning Parkering på græsareal ved stævnepladsen samt kantparkering på tilkørselsvej

Afmærkning på vej 439 ca. 4 km øst for Fasterholt By. 

Såfremt der er klubber, der ankommer i bus, skal dette anmeldes stævnleder

via mail senest den 1.9.2018. Af- og pålæsning maks 400 m fra stævnepladsen,

men bussen henvises til parkering på separat bus-parkeringsplads.

Afstande Fra parkering til stævneplads/start er der maks.400 m.

Fra stævneplads til omklædning / bad på Arnborg Skole er der 12 km. 

Start Første start kl. 13.00 (Bemærk ændring i forhold til tidligere udmeldt tidspunkt)

Starttider for de enkelte klasser vil senere fremgå af instruktion for stævnet

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

Klasser I henhold til reglement

søndag den 9. september 2018

indbyder til 

  Herning Orienteringsklub

DM Stafet LØRDAG den 8. september 2018

Tilmeld dig også DM lang, der afvikles af Viborg OK
 i Ulbjerg Plantage

Sponsorer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gfforsikring.dk/
https://www.aquador.dk/
http://danhostelherning.dk/
http://trimtex.dk/
http://www.bilcentrum.dk/


Kontrolsystem Der anvendes EMIT til tidtagning. Briknummer oplyses ved tilmelding.

Lejebrikker udleveres klubvis i poser fra stævnekontoret.

Præmier Præmier i henhold til reglement

Tilmelding Klubvis via o-service senest fredag den 24. august 2018 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 via o-service senest tirsdag den 4. september 2018 kl. 13.00 mod betaling af

3 x startafgift. 

Ændring af hold Klubtilmelder kan foretage ændringer i den ordinære tilmelding i o-service til og med 25.8.

For at undgå fejl, må der ikke foretages ændringer i den ordinære tilmelding efter lørdag

den 25.8.2018 og ikke ændres i eftertilmelding efter den 4.9. kl. 14.00

Efter de nævnte datoer skal alle ønsker om ændringer mailes til jjjensen@dadlnet.dk

Navneanmeldelse skal foreligge senest torsdag den 6.9.2018 kl. 13.00

Ændring af hold efter 6.9. Holdsammensætning og rækkefølge af løbere kan efter den 6.september ændres indtil

kl. 11.00 på løbsdagen i stævnekontoret på stævnepladsen mod et gebyr på 30% af 

startafgiften pr. hold pr. ændring.

Åbne baner 4 åbne baner - 2 svære, en mellemsvær og en let bane.

Kan købes i stævnekontoret på stævnepladsen på løbsdagen imellem 13.00 og 15.00.

mod betaling af 100 kr. (løbere - 20) eller 125 kr. (løbere 21-)

Startafgift/brikleje Startafgift D/H -20 120 kr. pr. løber, D/H 21- 150 kr. pr. løber

Brikleje 15 kr. pr. stk. Bortkomne brikker erstattes med 400 kr. pr. brik

Indbetaling Statafgift 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 Der vil være 6 toiletter på eller i umiddelbar nærhed af stævnepladsen.

Omklædning og bad på Arnborg Skole beliggende i Arnborg By. Afstand 12 km. 

fra stævneplads.

Børnebane Gratis børnebaner på stævnepladsen i tidsrummet 13.00 til 16.00

Børneparkering Tilbydes ikke.

Kiosk Velassorteret kiosk på stævnepladsen. Åben fra kl. 12.00

Bespisning Der bliver via o-service mulighed for at bestille aftensmad i form af lasagne,

flutes og salat med dertil hørende drikkevarer. Alternativt mulighed for køb af  

pølser m.v.

Mulighed for indtagelse af mad og drikkevarer indendøre og under overdækket

areal. 

Overnatning Arrangeres ikke, men der henvises til områdets turistkontorer:

visitikast-brande.dk

visitherning.dk

Resultatformidling På stævnepladsen samt snarest muligt efter stævnet på Herning Orienteringsklubs

hjemmeside.

Stævneorganisation Banelægger: Leif Rønn Olsen og Lars Mikkelsen, Herning OK

Banekontrol: Mogens Vennevold, Vestjysk OK 

Dommer/Juryformand: Lars Thestrup, OK Melfar

Stævnekontrol: Lars Thestrup, OK Melfar

Stævneleder: Kim Gottlieb, Herning OK

Yderligere oplysninger Fås ved kontakt til stævneleder Kim Gottlieb på mail kg@mail.dk eller 51419677


