
Instruktion 
Höst-Open-sprint 2020 

Dato 23. oktober 2020. 

Løbsområde Allinge. 

Stævneplads Domen, Bertil Haarders Vej, 3770 Allinge (eller Cirkuspladsen ved Strandvejen 
over for Nordlandshallen). 
Pga. Corona-restriktionerne er samling på stævnepladsen ikke tilladt. Det er 
derfor heller ikke tilladt at opstille klubtelte, ligesom der ikke vil være 
resultatformidling, kiosk eller salg af åbne baner.  
Dog er der mulighed for at benytte toiletterne under Domen-bygningen, 
ligesom brikaflæsning efter målgang sker ved Domen. 

Stævnekontor Der vil i begrænset omfang være personale til stede i Domen for information 
om løbet. Der henvises i øvrigt til info-telt ved start. 

Parkering På Cirkuspladsens store græsareal i direkte tilknytning til Domen. 

Afstande Fra Domen til start: ca. 650 m. 
Mål på stævneplads. 

Baner og klasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banelængden er målt i fugleflugtslinie. 

Bane Klasser Banelængde Postantal Målestok 

1 D21, H18, H20, H21, H35, 2600 m 22 1:4000 

2 D18, D20, H40, H45, H50, H55 2325 m 21 1:4000 

3 D35, D40, D45, H16, Åben 1 2125 m 17 1:4000 

4 D16, H60, H65 2000 m 16 1:4000 

5 D50, D55 1900 m 15 1:4000 

6 D60, D65 1775 m 14 1:4000 

7 D14, H14, Åben 3 2150 m 15 1:4000 

8 D12, H12, Åben 4, Åben 5 1950 m 16 1:3000 

9 H70, H75, Åben 2 1475 m 13 1:3000 

10 D70, D75, D80, D85, H80, 
H85, D/H90 

1375 m 11 1:3000 

Kontrolsystem Der anvendes SportIdent. 
Kontrolnumre er placeret vandret på kontrolenheden. 



Kontrolenhederne har kontaktløs funktion. Husk, at start- og målenheder ikke 
er kontaktløse. 
Lejebrikker udleveres i info-telt ved start. 
Bortkommen lejebrik erstattes med kostpris. 

Kort Allinge, 1:4000 og 1:3000, ækv. 2,5 m, nytegnet 2020 jf. IOF’s sprintnorm 
ISSprOM 2019. 
DOF-kvalitetsmærket. 
 
Kortet er printet på almindeligt papir og anbragt i tilsvejset plastpose. 
 
Bemærk, at det ifølge normen ikke er tilladt at løbe i områder med olivengrøn 
farve. Det er ikke tilladt at passere hække, der er tegnet som impassabel med 
tyk mørkegrøn streg, eller mure, der er angivet med tyk sort streg, uanset om 
det måtte være praktisk muligt. Det er heller ikke tilladt at klippe en post ved 
at række ind over impassabel hæk, hegn, mur el.lign. 

Postbeskrivelser Postbeskrivelser i IOF-symboler er printet på kortet. 
Løse beskrivelser udleveres umiddelbart efter clear/check ved indgang til 
startslusen til alle, der måtte ønske det, og som medbringer holder hertil. 

Terræn Allinge er en traditionel kystby, der ligger på et skrånende areal ned mod 
kysten. 
Den gamle bykerne er meget spændende med små stræder og gyder, hvorfra 
der er adgang til gårde og haver. Uden for bykernen er gadebilledet mere 
traditionelt. 

Start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg rød/hvid snitzling fra stævneplads til start. 
 
Opvarmning bedes foretaget på vej til start for at mindske antallet af 
forsamlede på startpladsen mest muligt. 
 
Ved ankomst til startstedet er opstillet et info-telt, hvor lejebrikker kan 
afhentes. 
 
Starten afvikles som ”put & run” i tidsrummet kl. 1000-1200 og kl. 1400-1600.  
Af hensyn til forsamlingsrestriktionerne anbefales det, at alle, der har 
mulighed for at starte om formiddagen, gør dette, selv om man er tilmeldt 
til eftermiddagens afdeling. 
Inden for de fastsatte tidsrum kan alle starte, når man har lyst. Dog tilstræbes 
det, at der er mindst 1 minut mellem startende på samme bane, men dette 
kan blive reduceret, såfremt antallet af forsamlede på startstedet nærmer sig 
det maksimalt tilladte 50. 
 
Ved indgang til startområdet vil der være opstillet clear- og check-bokse. Via 
check-boksen vil der ske elektronisk registrering af deltagerne.  



 
 
 
 
 
 

 
Herfra adskilles løberne i 10 sluser, svarende til antallet af baner.  
 
Fremme ved startlinjen skal man være klar til at starte på personalets 
anvisninger. I startøjeblikket aktiveres SI-brikken i startenheden og dermed 
startes løbstiden. 
Løbskortet må/kan først tages i de opstillede kortkasser efter aktivering af SI-
brikken i startenheden. 
Undtaget herfra er deltagere i D/H12 og Åben 4 og 5, der får udleveret kortet 
2 min. før start, og som i øvrigt kan få behørig hjælp.  
 
Startpunktet er umiddelbart foran startlinjen. 

Mål Efter stempling af målpost følges slusen hen til Domen for aflæsning af brik, 
og hvor stræktider også udleveres. 
Udgåede løbere skal også henvende sig og få aflæst brikken. 
Lejebrik, der ikke skal anvendes de næste to dage, skal afleveres. 

Maks.tid Den maksimale løbstid er 50 minutter for alle klasser. 

Fejlklip Posterne skal opsøges i den angivne rækkefølge.  
Hvis en post ikke virker (manglende kvittering i form af lys/lyd), benyttes 
postens reserveklippetang til at klippe i kortets tre reservefelter. I så tilfælde 
skal dette oplyses - og kortet afleveres - til målpersonalet. 

Overtrækstøj Der er ikke transport af overtrækstøj. 

Væske Der er hverken væske på banen eller i mål. 

Resultatformidling Kun via: https://liveresultat.orientering.se   

Endelig resultatliste med stræktider kan ses på http://host-open.dk/ snarest 
muligt efter løbets afslutning, hvor det også vil være muligt at se 
konkurrenternes løb på https://www.o-track.dk/.  

Ordensregler Deltagerne er selv ansvarlige for at overholde færdselsreglerne og i øvrigt 
optræde hensynsfuldt og agtpågivende over for øvrige trafikanter og 
fodgængere. 

Toiletter Under Domen. 
Der er ikke toiletter ved start.  

Præmier Der er ingen præmier. 

Omklædning/bad Der tilbydes ikke anden form for bad end en dukkert i den kolde Østersø. 
Omklædning skal ske i eller ved de parkerede biler. 

https://liveresultat.orientering.se/
http://host-open.dk/
https://www.o-track.dk/


Børnebane/-pasning Der tilbydes ikke børnebane eller børnepasning. 

Stævneorganisation Stævneleder: Torkil Hansen, PI, tlf. 22752599, tors_kile@yahoo.dk. 
Banelægger: Jørn Lind, PI. 
Stævnekontrol: Henriette Hansen, Herlufsholm OK. 
Banekontrol: Bent Christiansen, Viking Orientering. 
Korttegner: Bent Christiansen, Viking Orientering. 
Dommer: Charlotte Bergmann, Allerød OK. 

Corona Vedr. Corona-forholdsregler henvises der i øvrigt til DOF’s tekniske 
retningslinjer og guidelines for afvikling af orienteringsstævner: https://do-
f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/Corona_retningslinjer_oktober_2020.pd
f.pdf.  
 
Der vil være mulighed for afspritning ved start og mål. 
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