
Indbydelse 

til Junior Elite testløb 

Pinsen 23. til 25 maj 2015 på Fanø 

 

Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. 

 

Klassifikation C *** stævne. 

Der vil blive anvendt seedning i eliteklasserne. 

Der vil ikke blive anvendt brystnummer. 

 

Dato Lørdag den 23. maj 2015 Sprint i Nordby 

Søndag den 24. maj 2015 Lang i Fanø klitplantage 

Mandag den 25. maj 2015 mellem i Fanø klitplantage 

 

Løbsområde Nordby og Fanø klitplantage. 

Løbsområdet er spærret for deltagerne. Afspærret område kan ses på DOFs 

hjemmeside under ”Skovlukninger”. 

 

Stævne center Lørdag den 23. maj: Realen. 

Søndag den 24. maj: Nær Hundeskoven i Fanø klitplantage 

Mandag den 25. maj: Nær Hundeskoven i Fanø klitplantage 

 

Afmærkning Lørdag den 23. maj: Anføres præcis i instruktionen. 

Søndag den 24. maj: Fra Postvejen mellem Nordby og Sønderho 

Mandag den 25. maj: Fra Postvejen mellem Nordby og Sønderho 

 

Kort Sprint: Nordby fra 2013, ækvidistance 2,5m, 1:4000. 

Lang: Fanø klitplantage fra 2013, ækvidistance 2,5m, 1:10.000 og 1:15000 

Mellem: Fanø klitplantage fra 2013, ækvidistance 2,5m, 1:10.000 

Kortet er offsettrykt på rive- og vandfast papir.  

 

Terræn Nordby er en gammel by fra 1700-tallet med et komplekst netværk af små ga-
der og stræder. Området er fladt og underlaget præget af asfalt, brosten og 
grus. 
 
Fanø klitplantage rummer fra nord til syd alle vestkystens terrænformer fra 
eng- og klitområder med tæt fyrrekratbevoksning over typisk klitplantage til 
storkuperet klitterræn. Det vestlige område er præget af mange moser, for det 
meste med fast bund. Næsten alle områder er meget detaljerige både i de 
ubevoksede områder og inde i skoven, hvor alle tæthedstyper er repræsente-
ret. Nogle område er helt uden stier, mens andre har et veludviklet om end vis-
se steder noget diffust stibillede. 
 

Første start Lørdag den 23. maj 2015 Sprint i Nordby kl. 12.00 

Søndag den 24. maj 2015 Lang i Fanø klitplantage kl. 10.00 

Mandag den 25. maj 2015 mellem i Fanø klitplantage kl. 10.00 
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Elite klasserne Længde og vindertider er med forbehold. 
 
Sprint: 

  Klasser Sværhed Vindertid   Klasser Sværhed Vindertid 

  D16- Svær 12-15min   H16- Svær 12-15min 

  D-20 Svær 12-15min   H-20 Svær 12-15min 

 

Lang: 

  Klasser Sværhed Længde   Klasser Sværhed Længde 

  D16- Svær 5,3km   H16- Svær 7,5km 

  D-20 Svær 7,8km   H-20 Svær 10km 

 

Mellem: 

  Klasser Sværhed Længde   Klasser Sværhed Længde 

  D16- Svær 3,3km   H16- Svær 3,6km 

  D-20 Svær 3,7km   H-20 Svær 4,4km 

 

 

”Super  

træningsløb” 

Der udbydes i meget begrænset omfang træningsløbsbaner. 
Banerne er identiske med VM testbanerne 
Banerne afvikles først efter elite klasserne er afviklet. 
 

Kontrolsystem Der anvendes EMIT. 
Egen brik kan anvendes, men nummer skal opgives ved tilmelding. Brikker kan 
lejes mod et gebyr på kr. 15,-. 
Backupkort og evt. lejebrik udleveres ved start. 

Ikke afleveret lejet brik erstattes med et gebyr på kr. 400,-. 

 

Afstande Lørdag den 23. maj 2015 Sprint i Nordby: 

Mål, start, stævneplads og P-plads indenfor max. 500m 

 

Søndag den 24. maj 2015 Lang i Fanø klitplantage 

Mål, stævneplads og P-plads indenfor max. 500m 

Start er på Fanø strand. Løberen er selv ansvarlig for transport til startområdet. 

Adgangen til start sker via kørsel på selve stranden. Kør ned på stranden via 

Strandvejen eller Kirkevejen og kør derefter 6-8km mod syd indtil en bunker 

påmalet ”BE FREE” ses. Startområdet er i umiddelbart omkring bunkeren. 

 

Chaufføren kører derefter retur til stævneplads. Det er IKKE tilladt løberen at 

besøge stævnepladsen inden start. Dette gælder alle, som forventes at komme 

i kontakt med løberen inden start. 

 

Brug af mobiltelefon ved startområdet er forbudt. 

 

Mandag den 25. maj 2015 mellem i Fanø klitplantage 

Mål, start, karantænezone,  stævneplads og P-plads indenfor max. 500m 

Løberne skal være at finde i den dertil oprettede karantænezone inden kl. 

10.00. 
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Resultat-
formidling 

Resultaterne for elite klasserne ophænges løbende på stævnepladsen, og kan 

efterfølgende findes på: www.okesbjerg.dk. 

 

Kiosk På stævnepladsen findes en mindre kiosk. 

 

Børneaktivering Der bliver ikke etableret børneaktivering. 

 

Tilmelding gæl-
dende for elite 
klasserne 

Via O-service. Sidste tilmeldingsfrist er fredag 15. maj kl. 18.00 
 
Hvis en løber har egen brik, skal briknummer indtastes ved tilmelding. Hvis 
dette ikke sker, tildeles løberen en lånebrik, der skal benyttes under stævnet. 
Der afregnes kr. 15,- pr. lånebrik. 
 

Startafgift Junior elite: kr. 100,- pr. løb. + evt. kr. 15,- for leje af brik. 
”Super træningsløb”: kr. 50,- + evt. kr. 15,- for leje af brik 
 
Afgifterne til elite klasserne indbetales samtidig med tilmeldingen til: 
OK Esbjerg v/Louis Sørensen 
Styrmandsvænget 74 
6710 Esbjerg V 
Reg.nr. 1551 
Konto nr. 0002019191 
 
”Super træningsløb” betales på dagen. 
 

Eftertilmelding 
gældende for 
elite klasserne 

Sidste dag for eftertilmelding er tirsdag den 19. maj kl. 18.00 
 
Startafgiften vil så være 
Junior elite: kr. 200,- pr. løb + evt. kr. 15,- for leje af brik. 
 
Startafgiften indbetales samtidig med tilmeldingen til: 
OK Esbjerg v/Louis Sørensen 
Styrmandsvænget 74 
6710 Esbjerg V 
Reg.nr. 1551 
Konto nr. 0002019191  
 

Overnatning Der arrangeres ikke overnatning, og vi gør opmærksom på, at der findes be-
grænsede muligheder for indkvartering i spejderhytter og lignende på Fanø. Til 
gengæld findes er rigtig mange udlejningssommerhuse.  
For yderligere oplysninger angående indkvartering kontakt venligst det lokale 
turistbureau: www.visitfanoe.dk eller Danibo: www.danibo.dk/ferie 
 

Stævneledelse Stævneleder: Rudolf Sørensen, OK Esbjerg 
Mail: okesbjerg@yahoo.dk, mobilnr. 6178 0332 
 
Banelægger: Bjarne Hoffman, OK Pan 
Banekontrollant: Jørn Svendsen, Viborg OK 
 

 

 

http://www.okesbjerg.dk/
http://www.visitfanoe.dk/da/home/
http://www.danibo.dk/ferie
mailto:okesbjerg@yahoo.dk

