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Instruktion 

FSK Orientering Divisionsmatch 2017  

2. runde for 1. & 2. division 
 

Deltagende klubber i divisionsmatch: 

1. division: FIF Hillerød, Tisvilde Hegn OK, Søllerød OK og Allerød OK 

2. division: Farum OK, Ballerup OK, OK Roskilde og OK Sorø  

Ovenstående rækkefølger er prioriteret efter stillingen fra første runde. 

 

For øvrige klubber: Åbne baner 

 

Dato           Søndag den 17. september 2017 

      

Løbsområde Krogenberg Hegn. 

 

Stævneplads I skoven ved Marianelundsvej, 3490 Kvistgård. 

 Skiltning fra parkering til stævneplads.  

 

Parkering P-plads og kantparkering ved Marianelundsvej, 3490 Kvistgård. 

Tilkørsel ad Marianelundsvej, 3490 Kvistgård fra Gurrevej. GPS koordinater 

56.0190, 12.4955. Afmærkning på Gurrevej i Tikøb og i Gurre. 

   

Afstande Fra parkering til stævneplads fra 400 m til 1,2 km (ved kant parkering) 

 Fra stævneplads til start 300 m. 

 

Stævnekontor I telt på stævnepladsen. 

 

Klasser og baner Ifølge DOF reglement

 

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 
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Åbne baner Der tilbydes følgende åbne baner for forhåndstilmeldte og med tilmelding på 

stævnepladsen. Åbne baner sælges på stævnepladsen fra kl 9:45 til 12:00. Der 

er begrænset antal, som sælges så længe der er kort til rådighed. 

 Startafgift: 

 D/H -21 kr. 65,00.  

 D/H 21- kr. 100,00.  

 Leje af SI-brik: 15 kr. Bortkommen brik erstattes med kr. 300,00 

 
Børnebane Der tilbydes snitzlet børnebane fra stævnepladsen fra kl.10.00 til 13.00. 

Børnebanen er ca. 800 m lang og pga. skovens beskaffenhed, er banen uegnet 

for barnevogne og mindre børn skal følges med en voksen. 

 

Børnepasning Der er ingen børnepasning. 

 

Løbskort Krogenberg Hegn, målestok 1:10.000 & 1:7.500, ækvidistance 2,5 m. Tegnet 

2017 ved Jakob Vang, HSOK. 

 

Terræn Typisk Sjællandsk blandingsskov med udbredt stinet. Løberne skal være 

opmærksom på trafik ved passage af asfaltveje (Specielt Hornbækvejen for 

Bane 1, 2, Åben 1 og Åben 2). 

 

Start tidspunkt 1. division kl.10.00,  

 2. division kl.11.30 

 Åbne baner med fri start (put & run) mellem kl. 10.15 og 12.15  

 

Start procedure Følg skiltning og snitzling fra stævneplads til start, ca. 300 m. 

 Fremkald 4 min. før start.   

                                      Leje SI brikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start                

 Husk clear og check inden fremkald. 

 Ved start tager løberen sit kort i kortkassen. Løbere er selv ansvarlig for at 

tage kortet til den rigtige bane.  

 Løbere på bane 10 har fri start mellem kl. 10 – 12:30 

 Løbere på bane 7 + 10 får udleveret løbskortet 2 minut før start.                         

 For sent startende skal henvende sig til startpersonalet. 

 

 Åbne baner: Leje SI brikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start. Leje SI 

brikker for tilmeldte på dagen, udleveres på stævnepladsen.  

 Husk clear og check. 
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 Kort udleveres på startstedet. Løbere på åben bane 1-4 må ikke se på kortet 

før starttidspunkt. Åben bane 5 + 6 må se på kortet 2 minut før start.  

 Start personalet bestemmer løbstidspunkt. Løbere starter ved at putte SI 

brikken i start enheden ved start.  

 

Tidtagning Elektronisk med Sportident. 

 Det er deltagernes eget ansvar at sikre at SI brikken registreres ved hver post 

med blink og/eller lydsignal. 

 

Postbeskrivelser Postbeskrivelser /definitioner er trykt på kortet. 

 Der kan udleveres løse postbeskrivelser ved start til løbere med holder hertil. 

 

Kontrolnummer Kontrolnumre på poster er som udgangspunkt placeret vandret. 

 

Overtrækstøj Der er ikke transport af overtrækstøj fra start til stævneplads 

 

Væske Der findes væskeposter på de lange baner, se skema med klasser og baner. 

Der er væske til alle i mål. 

 

Mål På stævneplads.  

 Kort må ikke vises til ’ikke startede’ løbere.  

 Udgåede løbere skal melde sig i mål. 

 Max tid er 2½ time 

 

Resultatformidling Resultater ophænges løbende på stævnepladsen. 

 Efter løbet offentliggøres resultater hurtigst muligt på FSK Orienterings 

hjemmeside  www.fsk-orientering.dk og via O-service. 

 

Præmier Der er ingen præmier. 

 

Service Kiosk og toilet findes ved stævnepladsen 

 Der findes ingen omklædnings- og bademuligheder. 

 

Førstehjælp Der er samarit service med hjertestarter ved stævnepladsen 

 Der er et nødnummer (2944 4222) trykt på kortet  

   

Dommer jury Henvendelse til dommer jury sker i stævnetelt. 

 

Stævneledelse Stævneleder Leif Pedersen (tlf. 3077 2490) FSK Orientering  

 Stævnekontrol Torkil Hansen     PI, Politiets Idræt 

 Banelægger Kurt Thuesen          FSK Orientering  

 Banekontrol Max Prang   Fredensborg OK 

 Dommer jury Udpeget blandt deltagende klubber.  

http://www.fsk-orientering.dk/

