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Formålet med løbet er at få nye ungdomsløbere, såvel nye som gamle, i det
midtjyske, ud at løbe stævner – og få den oplevelse af sporten med. Samt at
løberen får mulighed for at kunne sammenligne sig på tværs af klubber.
Endvidere er det målet at ungdomsløbere fra Herning selv snuser til at
arrangere stævne.
Herning Orienteringsklub, Ungdomsafdelingen
Midsommerløb – 5. afdeling af Midtjysk Ungdomsliga
Klassifikation C med ****
Søndag den 17. juni 2018
Momhøj Plantage mellem Kibæk og Fjelstervang
Stævneplads ved Momhøje Naturcenter Kibækvej 19 6933 Kibæk
Afmærkning fra T-kryds Kibækvej/Fjelstervangvej
GPS 56.094363, 8.846190

Kort
Terræn

Klasser

Målestok 1:10000 med ækvidistance 2,5 m (kortet er fra 2015 med enkelte
rettelser siden)
Området er delvist gammelt brunkulsområde (stabilt) med de karakteristiske
kulsøer og ”golde” sand banker, delvist begroet med bjergfyr. Endvidere er der
områder med blandingsskov, områder karakteriseret ved den traditionel
Vestjyske plantage samt hedearealer. Hele området er flittigt brugt af borgerne
i området og der er derfor et udviklet stinet, herunder MTB-spor. Skoven er
generelt let gennemløbelig.
Baneantal og længder er tilpasset Midtjysk Ungdomsliga.
Samme baner tilbydes øvrige løbere idet korteste svær bane dog er 4,0 km.
Endelige banelængder og postantal oplyses i instruktionen.
Bane
1
2

Gruppe
H1
H2 / D1

MUL Klasse
H20A
H18A, D20A

3

H3 / D2

H16A, D18A

4

H4 / D3

D16A

5

H5 / D4

Øvrige Klasser
H21, H35
H40, H45
D21, D35
H50, H55
D40, D45
H60
D50, D55
H65
D60

Længde
7,5
6,5

Farve
Svær
Svær

6,0

Svær

5,0

Svær

4,0

Svær

6

H6 / D5

7

H7/ D6

8

H8/ D7

9 - Ny

-

H14A, H16B, H20B
D14A, D16B, D20B
H12A, H14B
D12A, D14B
H10A, H10B, H12B
D10A, D10B, H12B
H8, D8

H/D 21B

5,0

Mellemsvær

3,5

Let

3,0

Begynder

1,5 km

H/D8 bane
Banen er helsnitzlet, ophængt eller liggende på jorden. Snitzlingen er tegnet ind
på kortet. Der skal findes et antal poster, som alle kan findes ved at følge
snitzlingen. Men snitzlingen laver omveje, så hvis løberen er i stand til at læse
kortet, kan løberen forlade snitzlingen og skyde genvej. Snitzlingen kan f.eks
lave en bue ind i terrænnet, mens løberen i stedet kan vælge at afvige fra
snitzlingen og i stedet følge en sti, for længere fremme at ramme snitzlingen
igen.

Åbne baner
Børnebane
Start
Kontrolsystem

Resultater
Præmier

Afstande

Service

Der må anvendes skygge på alle B-baner
Der tilbydes åbne baner af banerne 1-9 så længe lager haves.
Kan købes ved henvendelse til stævnecentret fra kl 10.00 (pris tillæg kr. 10,-)
Der tilbydes en børnebane på 1-1½ km med små præmier
Første start er kl 10.00
Individuel start med fremkald 4 min før start.
Løbet afvikles med tidtagningssystem Emit.
Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummeret på brikken ifm
tilmelding.
Løbere der tilmelder uden en brik vil blive tildelt en lejebrik pris kr. 20,00.
Evt. mistet brik erstattes med kr. 500,Lejebrikker udleveres ved starten og afleveres igen ifm. målgang.
Offentliggøres løbende på pladsen samt på løbets hjemmeside efterfølgende.
Midsommerløbet:
Der udleveres præmie til hurtigste løber i hver af ungdomsklasserne til og med
16 år, såfremt løberen løber egen klasse eller højere. Det vil sige H/D8, H/D10A,
H/D10B, H/D12A, H/D12B, H/D14A, H/D14B, H/D16A og H/D16B.
Midtjysk Ungdomsliga:
Som afslutning på stævnet overrækkes der pokaler til de samlede vindere i hver
af klasserne til og med H/D16. Præmieren er skænket af Nordkredsens venner.
Parkering til stævneplads 0-200 meter
Stævneplads til start (tilgår) afmærket med snitzling
Mål forventes på stævnepladsen
Der findes toiletmuligheder på stævnepladsen i form af offentlige toiletter på
Momhøje Naturcenter.
Stævnet tilbyder et mindre kiosk sortiment samt grillpølser.
Der er ikke mulighed for bad.

Tilmelding og
priser

Stævneleder
Banelægger
Stævnekontrol
Banekontrol
Dommer
Versionering
Versionsstyring:

Tilmelding i O-service senest fredag den 8. juni 2018
H/D-20 kr. 55,00
H/D21- kr. 80,00
Køb af åbne baner på dagen tillæg på kr. 10 pr. bane.
Ingen mulighed for eftertilmelding, der henvises til en åben bane.
Startafgift og brikleje indbetales klubvis sammen med tilmelding til konto nr.
7640 4611352 i Handelsbanken. Husk at oplyse navn på afsenderklub på
indbetalingen
Henvendelse vedrørende tilmelding kan ske til Nicklas S. Olsen ,
nicklassandbaekolsen@gmail.com
Alex H. Kristensen, Herning Orienteringsklub (alex97@live.dk)
Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub
Kim B. Schmidt, Herning Orienteringsklub
Andreas Bock Bjørnsen OK PAN
Mads Mikkelsen Horsens Orienteringsklub
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