
 

 

 

                         Instruktion til DM Nat  
      Marbæk den 21. marts 2015 

 

 
Arrangør: Orienteringsklubben Esbjerg 

Klassifikation: A-stævne ***** DM i natorientering 

Løbsområde: Marbæk Plantage, en del af Nationalpark Vadehavet. 

Stævnecenter og  

Mødested 

Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V. Afmærkning fra 

Vestkystvejen (463) ved Myrthuevej, 200 m syd for Varde Å.  

Denne tilkørsel SKAL anvendes. 

Det er således før og under løbet forbudt at køre på grusvejen gennem  

plantagen. 

Se placering af stævnecenter på Google kort her. 

Stævnekontoret åbner kl. 18.00 

Indretning af stævnecenter er vist på særskilt plantegning 

Kort: Nytegnet efteråret 2014. Kortet har DOFs kvalitetsmærke, det er 

offsettrykt og pakket i forseglet plastpose. 

Målestok 1:10.000 

Ækvidistance 2.5 m  

Terrænbeskrivelse: 

 

 

 

             

Typisk Vestkystplantage med varierende tætheder fra tæt fyrrekrat, til 

mindre tætte gran- og løvskovspartier, samt åbne hede- og 

moseområde. Generel flad med enkelte klitpartier samt et kraftigt 

kuperet skræntområde mod kysten. Stibilledet er veludviklet og meget  

varieret. 

Parkering: På mark ved stævnecentret. Det er ikke tilladt at kantparkere på 

Myrthuevej. 

Parkeringsfolkenes anvisninger skal følges. 

Afstande: Parkering - Stævnecenter og mål:    250 m Følg blå knæklys  

Stævnecenter - Start:                        600 m Følg gul knæklys og  

                                                                     rød/hvid snitzling. 

Stævnecenter - Bad:                       9300 m  via Vestkystvejen og                                                                   

                                                                      Hjerting Landevej 

Bad: Efter løbet vil der være mulighed for bad i Nordvangskolens idrætshal,  

beliggende Hjertingparken 202, 6710 Esbjerg V. Se Google kort her 

Afmærkning fra rundkørslen i krydset Sjelborgvej og Hjerting Byvej. 

Klasser: Klasse Sværheds 

grad 

Længde/ 

postantal 

Klasse  Sværheds 

grad 

Længde/ 

postantal 

 D-12 let 3,3 km /12 p  H-12 let 3,3 km /12 p 

 D-14  m.svær 3,5 km /11 p H-14 m.svær 3,6 km /12 p 

 D-16 svær 4,0 km /14 p H-16 svær 5,9 km /18 p 

 D-20 svær 6,2 km /18 p H-18 svær 8,9 km /22 p 

 D21- svær 7,6 km /21 p H-20 svær 9,0 km /21 p 

 D35- svær 5,3 km /15 p H21- svær 13,0 km /33p 

 D40- svær 4,6 km /15 p H35- svær 8,9 km /22 p 

 D45- svær 4,0 km /14 p H40- svær 8,0 km /23 p 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zoUoea2XUBb4.k-dnRek32M60
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zoUoea2XUBb4.k-dnRek32M60


 D50- svær 3,7 km /11 p H45- svær 7,7 km /20 p 

 D55- svær 3,3 km /12 p H50- svær 6,6 km /19 p 

 D60- svær 3,3 km /12 p H55- svær 5,9 km /18 p 

 D65- svær 3,1 km /12 p H60- svær 5,3 km /15 p 

 D70- svær 2,9 km /11 p H65- svær 4,6 km /15 p 

    H70- svær 3,7 km /11 p 

    H75- svær 3,1 km /12 p 

    H80- svær 2,9 km /11 p 

   

Åbne baner: Der tilbydes ikke åbne baner. 

Seedning: I klasserne H-18, D/H -20 og D/H 21 foretages seedning af DOF i  

henhold til gældende seedningsregler. 

Tracking: Udvalgte løbere SKAL bære GPS. Udstyret udleveres i starten, og 

afleveres umiddelbart efter målgang. Se særlig instruktion på 

Stævnecentret og ved start. 

Tracking vil kunne ses på storskærme i de to opholdsrum Katedralen  

og Ekkosalen. 

Bemærk at endnu ikke startende løbere ikke må opholde sig i rummene  

med Tracking, når visning på skærmene er begyndt.                       

Overtrædelse heraf vil kunne medføre diskvalifikation. 

Poster i skoven: Poster i skoven er markeret med stativ med refleks og emit-enhed. 

Kontrolsystem: EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. 

Løbere med egen brik er selv ansvarlig for, at den er funktionsdygtig.  

Løberen er endvidere selv ansvarlig for korrekt markering ved posterne 

i back-up kortet. 

Det vil være muligt at kontrollere brikken ved start samt i sekretariatet. 

Brystnumre: D/H-12, D/H-14, D/H-16, H-18, D/H-20 og D/H21- skal bære  

brystnumre. Brystnumre er ophængt på snor ved start. 

Start: Første start er kl. 20.00. Startintervallet i D-20, H-20, D21- og H21- er  

3 minutter. I alle øvrige klasser er startintervallet 2 - 3 minutter.  

Løberen kaldes frem 4 minutter før start. Når starttiden vises på uret 

foran startboksen bliver løberen kaldt frem. 

EMITbrikken eller backupkortet udleveres til løberen, der kontrollerer,  

at han/hun har fået den rigtige brik/back-up kort. Navn er angivet på  

backupkortet. 

1 minut før start går løberen ind i sidste startboks og stiller sig ved 

kortkassen angivet med løberens klasse. Brikken nulstilles ca. 5 sek. 

før start på en af nulposterne, der står i startboksen og brikken løftes i 

startøjeblikket. Samtidig tages løbskortet. 

Løberen er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort. 

Der vil være ophængt blankt kort i 2. sidste startboks. 

Fra starten er der snitzlet 140m frem til startposten, der IKKE skal  

registreres på brikken 

Løbere i H/D-12 får kortet udleveret 2 minutter før start. Evt. 

starthjælp må kun ydes af startpersonalet. 

 

 

 

 



 

Postbeskrivelser: IOF-symboler. Postbeskrivelser er påtrykt løbskortene. Løse 

postbeskrivelser udleveres ved start under forudsætning af, at de  

anbringes i et plastomslag, som er forsvarligt fastgjort. 

Lejebrik: Lejede brikker og back-up kort udleveres i start ved fremkald af løber. 

Løberen er ansvarlig for aflevering af lejet brik efter løbet. For en  

bortkommet eller ikke afleveret brik opkræves 400 kr. 

Løbere, der har brug for en erstatningsbrik, kan inden start leje en brik 

i Sekretariatet i stævnecentret.  

For sent startende: For sent startende skal melde sig til startpersonalet før start. 

Overtrækstøj: Der er transport af overtrækstøj fra start til mål. Udleveres i Laden.  

Væske: Der er 1-2 væskeposter på baner over 5 km 

Væskeposterne på banen er rent vand. 

Væske i mål er fortyndet saft og rent vand. 

Mål: Ved passage af mållinien skal løberen tage elektronisk kvittering på 

målposten, hvorefter løbstiden er standset. Herefter går løberen 

gennem den åbne fårefold ind til Laden ca. 20 m fremme og brikken 

aflæses, lejebrikken afleveres og der udleveres stræktider. Indtil dette 

er sket, SKAL rækkefølgen ved målpassagen holdes.  

Herefter afleveres løbskortet til målpersonalet.  

Nye kort pakket i klubposer kan afhentes i Sekretariatet, når sidste start  

er gået. 

Max. Løbstid: 180 minutter i alle klasser. Udgåede løbere skal melde sig i mål 

Speakning: H/D21- samt alle juniorklasser speakes. Speaker er Thomas Uhlemann. 

Toiletter: Der er toiletter i stævnecentret samt 2 toiletkabiner med indlagt lys på  

vejen til start.  

Forplejning: Der findes velassorteret indendørs kiosk i Stævnecentret. Her tilbydes 

varm suppe med flutes, pølser med brød, kager, kaffe og te samt øl,  

sodavand og slik. 

Børnepasning Der er ingen børnepasning 

Resultater: Ophænges løbende på stævnepladsen. Den endelige resultatliste samt  

alle baner vil hurtigst muligt være tilgængelig på løbets hjemmeside. 

Præmieoverrækkelse: Præmieoverrækkelse forventes at kunne ske snarest muligt efter kl. 23. 

Der er DIF´s mesterskabsmedaljer til vinderne i klasserne D21- og 

H21-. Nr. 2 og 3 modtager DOF´s mesterskabsmedalje i sølv og 

bronze. I øvrige mesterskabsklasser uddeles DOF’s  

mesterskabsmedaljer i guld, sølv og bronze. 

Eftertilmelding: 

 

 

Eftertilmelding kan ske skriftligt i henhold til reglementet senest den 

17.3.2015 kl. 20.00 mod betaling af 75 kr. ud over den normale  

startafgift.  

Startafgift: D/H-20: 140 kr. 

D/H21-: 170 kr. 

For løbere, der ikke er tilmeldt med egen brik, anvendes lejet brik for 

et tillæg på 15 kr. 

 

Betaling: Startafgift og evt. brikleje indbetales samtidig med eftertilmeldingen til 

OK Esbjerg, kasserer Louis Sørensen, Styrmandsvænget 74, 

6710 Esbjerg V på bankkonto 1551 – 0002 019 191. 



 

Klager/protest: 

 

Klage indgives skriftligt til stævneledelsen snarest muligt og inden 

stævnets afslutning. Eventuel protest skal indgives snarest muligt 

skriftligt til juryformanden eller senest 30 min. efter klages afgørelse. 

Skemaer hertil kan fås i sekretariatet. 

Stævneledelse: Stævneleder:        Poul Larsen, OK Esbjerg 

Banelægger:         Niels Jensen, OK Esbjerg 

Stævnekontrol:     Lone Rasmussen, OK Snab 

Banekontrol:         Per Bovien Christensen, OK West 

Jury: Juryformand:        Lone Rasmussen, OK Snab 

Jurymedlem:         Inge S Knudsen, Faaborg Ok 

Jurymedlem:         Keld Gade, Viborg Ok 

Jurymedlem:         Ulrik Staugaard, FIF Hillerød 

Juryformanden træffes på Stævnecentret.  

Yderligere 

oplysninger: 

Poul Larsen, Toften 3, Tarp, 6715 Esbjerg N, tlf.: 21 59 64 46, e-mail: 

toften3tarp@gmail.com,  

Følg med på løbets hjemmeside på www.okesbjerg.dk, hvor eventuelle 

ændringer og tilføjelser til instruktionen vil kunne findes. 

 

mailto:toften3tarp@gmail.com
http://www.okesbjerg.dk/

