
Instruktion 

til Junior VM Elite testløb og 

supertræningsløb 

Pinsen 23. til 25. maj 2015 på 

Fanø 

 

Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. 

Klassifikation C *** stævne. 

Der vil blive anvendt seedning i H/D-20 klasserne. 

Der vil ikke blive anvendt brystnummer. 

Stævnepladser Lørdag den 23. maj: Realen. 

Søndag den 24. maj: Nær Hundeskoven i Fanø klitplantage 

Mandag den 25. maj: Nær Hundeskoven i Fanø klitplantage 

Afmærkning til 

stævnepladser / 

start 

 

Se desuden 

afsnittet om 

bemærkninger 

Lørdag den 23. maj 2015 sprint i Nordby 

 Til fods fra færgelejet benyttes afmærket rute Strandslippe, Batterivej, 

Nordre Engvej og Vestervejen hen til Realen. 

 I bil fra færgelejet benyttes Langelinie, Strandvejen og Vestervejen hen 

til Realen. 

 Alle andre benytter Strandvejen og Vestervejen hen til Realen. 

 Parkering vil være ved Nordby skole 

 Afstanden fra stævneplads til start er ca. 400m 

 

Søndag den 24. maj 2015 Lang i Fanø klitplantage 

 Til start benyttes Postvejen mod Sønderho, Kirkevejen og derefter ca. 

7,5 km mod syd på stranden til et skilt med påskriften SØNDERHO 

STRANDSØ 200 METER. Bilen parkeres her og så er der kort afstand 

til start. 

 Til start (dog ikke VM løbere) må man desuden bevæge sig fra stæv-

nepladsen ud til stranden via stisystemet og derefter syd på til skiltet 

med påskriften SØNDERHO STRANDSØ 200 METER. Så er der kort 

afstand til start. Til fods er afstanden i alt fra stævneplads til start 

4000m 

 

Mandag den 25. maj 2015 mellem i Fanø klitplantage 

 Til start og stævneplads benyttes Postvejen mod Sønderho. Afstanden 

stævneplads til start ca. 100m 

Bemærkninger. Lørdag den 23. maj 2015 Sprint i Nordby: 

Der er markeret en ny port (med violet streg) på løbskortet. Se ophængt kort i 

startboksen 

 

Søndag den 24. maj 2015 Lang i Fanø klitplantage 

Alle løbere er selv ansvarlige for transport til start. Til parkerede biler omkring 

start kan der fås hjælp til afhentning.  

VM løbere må ikke besøge stævnepladsen inden start. Brug af mobiltelefon 
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ved start er ikke tilladt.  

 

Mandag den 25. maj 2015 mellem i Fanø klitplantage 

Der vil IKKE blive oprettet en karantænezone. 

Stævnepladser Pga. konkurrence momentet vises der ingen skitser af stævnepladserne. 

Løbsområde Nordby og Fanø klitplantage. 

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

hjemmeside under ”Skovlukninger”. 

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

Lang: Fanø klitplantage fra 2013, ækvidistance 2,5m, 1:10000 (ændring i for-

hold til indbydelsen). 

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. 

Banelæggerens 

kommentarer 

Du vil blive budt på vidt forskellige o-tekniske udfordringer i løbet af de 3 dage 
på Fanø og det vil stille store krav til dine o-tekniske kompetencer samtidig 
med at der, især på langdistancen, også kræves et vist elemment af fysisk 
styrke i de tunge indlandsklitter.Nyd det.... 
 
Lang: 
Fremkald ved starten er placeret ved en ny etableret strandsø. Denne strandsø 
er ikke på kortet og der er derfor væsentlig uoverensstemmelse mellem kort 

og terræn i forbindelse med fremløbet til startpunkt. Når man er fremme ved 
startpunktet er der dog ikke foretaget ændringer i terrænet i forbindelse med 
etablering af denne strandsø og kort/terræn stemmer overens. 

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 

VM banelæng-

de og postantal 

Endelige længder og postantal. 
Alle baner er sværhedsgrad svær. 
 
Sprint: 

  Klasser Længde Antal poster   Klasser Længde Antal poster 

  D16- 2,01km 14p   H16- 2,49km 19p 

  D-20 2,01km 14p   H-20 2,49km 19p 

 

Lang: 

  Klasser Længde Antal poster   Klasser Længde Antal poster 

  D16- 5,28km 12p   H16- 6,86km 13p 

  D-20 7,64km 14p   H-20 9,97km 24p 

 

Mellem: 
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  Klasser Længde Antal poster   Klasser Længde Antal poster 

  D16- 3,2km 13p   H16- 3,61km 13p 

  D-20 3,73km 16p   H-20 4,35km 17p 
 

”Super  

træningsløb” 

Banerne er identiske med VM banerne 
Starttidstidsrummet er planlagt således: 

 Sprint i Nordby: 13.04 – 13.34 

 Lang i Klitplantagen: 12.30 – 13.00 

 Mellem i Klitplantagen: 11.00 – 11.30 
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,-. 

Start Der er fremkald 4min før starttidspunktet. 
Lejebrikker udleveres ved start. 
Blank backup label udleveres ved start. 
Løse postdefinitioner er tilgængelige. 
 
Bemærkninger vedr. startpunktet: 

 Langdistance: Fra kortudlevering til startpunkt 200m 

 Mellemdistance: Fra kortudlevering til startpunkt 100m 
 
Startpunktet vil være markeret med postskærm. Startpunktet skal ikke stem-
ples med EMIT-brik. 

For sent star-

tende 

Melder sig hos startpersonalet. 

Mål Lejebrikker afleveres på sidste løbsdag. Løbskortet inddrages klassevis om 
søndagen, og kan afhentes efter løbet mandag. 

Max. tid Sprint: 60min 
Lang: 2½ time 
Mellem: 2 timer 

Resultat-

formidling 

Resultaterne for alle klasserne ophænges løbende på stævnepladsen, og kan 

efterfølgende findes på: www.okesbjerg.dk. 

Væske i skoven Der vil kun være væske i skoven på langdistance. 

Kiosk På stævnepladsen findes en mindre kiosk. Udvalget er begrænset. Der kan 

købes slik, sandwich, kage og sodavand så længe lager haves. Der sælges 

ikke kaffe og the. 

Børneaktivering Der bliver ikke etableret børneaktivering. 

Bad og om-

klædning 

Der tilbydes ikke badefaciliteter udover Vesterhavet. 

Toiletter Vil være tilstede 

Klager Klage indgives skriftligt til stævneledelsen snarest muligt og inden stævnets 
afslutning. Eventuel protest skal indgives snarest muligt skriftligt til juryforman-
den eller senest 30 min. efter klages afgørelse. 

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

Stævnekontrol-

lant 

Bjarne Hoffmann, OK Pan 

Jurymedlemmer Udpeges af stævneledelsen såfremt der er behov for dette på dagen. 
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