
 
 
 
Indbydelse til KUM 2020 
 
Nordkredsen og Horsens Orienteringsklub indbyder til KUM 2020.  
Det er med en vis usikkerhed, at vi fortsætter med planlægningen.  
 
Det er på mange måder et specielt år, og det vil det også være for 
KUM 2020. Et er, at vi skal tage højde for Coronavirus, noget andet 
er, at DOF har set sig nødsaget til at trække deres økonomiske 
bidrag til arrangementet. Derfor vil de af jer, som har deltaget 
tidligere opleve, at vi har foretaget nogle nødvendige justeringer.  
 
Den 10. september (1 md. før KUM) kigger vi på, hvilke restriktioner 
myndighederne har for afvikling af denne type arrangement. 
Grænsen for forsamlinger skal f. eks. være hævet til 200 personer, ellers må vi desværre se os 
nødsaget til at aflyse.  
 

Tidspunkt Lørdag den 10/10 til søndag den 11/10 
Første start lørdag kl. 12.30 i Stagsrode.  
Afslutning søndag kl. 14.00 på Skolen. 
 

Løbsområde Lørdag løbes i Stagsrode skov på nordsiden af Vejle fjord. 
Søndag løbes sprintstafet i området omkring Horsens Byskole  
og Fængslet/Løvhøj. 
 

Indkvartering Horsens Byskole, Fussingsvej 6, 8700 Horsens. 
 

Hvem kan deltage Alle ungdomsløbere i klasserne H/D 11-12 til H/D 19-20 som  
a. Har deltaget i et af DOF’s ungdomskurser/sommerlejr eller i tre 

åbne løb i sæson 2019-2020 

b. Kan gennemføre en A-bane i egen klasse. Dog undtagen for H/D 
20B, hvor løbere på 15-20 år kan deltage på en mellemsvær bane. 

c. Minimum fylder 11 år i 2020 
 

Ledere fra Nord-, Syd- og Østkredsen. 
 

 

Transport Det påhviler den enkelte løber selv at komme til og fra KUM. 
 
Vi arrangerer dog bustransport lørdag fra banegården i Horsens til 
løbsområde og retur til skolen. OBS: Der er særskilt tilmelding til 
bustransport i O-service. 



 
Vi henstiller til at så mange som muligt selv finder til og fra skoven 
lørdag. 
 
Søndag vil det være muligt at gå fra skolen til Horsens banegård.  
Der kan tilbydes transport af bagage. 
 
Tog ankomst lørdag på Horsens banegård ml kl. 10.40 og 10.45. 
Tog afgang søndag ca. kl. 14:45 fra Horsens banegård. 
 

 
 

Chauffør bane Pga. transportsituationen vil der være mulighed for, at chauffører kan løbe 
en bane uden tidtagning. Deltagelse er gratis. 
Mere om chaufførbaner i instruktionen. 
 

Pris og tilmelding 400 kr. pr. løber som inkluderer forplejning på skolen, kort, præmier og 
meget mere.  
Ledere fra kredsene deltager gratis.  
Tilmelding på O-service senest den 27/9. 

Overordnet 
program 

Lørdag:  
Afvikling af KUM mesterskab 2020 
Indkvartering på skolen 
Alkoholfri fest og præmieoverrækkelse 
Socialt arrangement 
 
Søndag: 
Oprydning 
KUM stafet 
Hjemrejse 
 
Mere udførligt program kommer senest d. 4/10. 
 
 
 



Forplejning Løberne skal selv sørge for forplejning i skoven om lørdagen. 
Lørdag:  Første måltid er på skolen lørdag eftermiddag.  
                Der vil være 2-retters festmenu om aftenen.  
Søndag: Morgenmad og frokost inden hjemrejse.  
 

Lommepenge Det er muligt at handle i de lokale butikker omkring skolen, så det kan 
være en god idé at have lidt lommepenge med. 
 

Kiosk Der er ingen kiosk på stævnepladsen. Der henvises til de lokale butikker 
omkring skolen. 
 

Ordensregler KUM er røg- og alkoholfrit. 
 

Ledere Det er påkrævet, at der deltager 5 ledere fra hver kreds til at hjælpe til 
under KUM. Den primære opgave vil være at hjælpe kredsens egne 
løbere, men I skal forvente, at I også skal deltage i andre opgaver. 
 

Pakkeliste Lægges på hjemmesiden senest den 4/10. 
 

COVID 19 Det kan på baggrund af forsamlingsforbuddet blive aktuelt med deltager 
begrænsning på 175 deltagere. 
Der henstilles til, at deltagerne overholder gældende regler om afstand og 
god håndhygiejne. 
Hvis man har symptomer på sygdom, bedes man aflyse deltagelse. 
 

Banelæggere Rikke Holm og Nikolaj Jensen. 
 

Stævneledere Runa Iversen tlf: 2720 0151, mail: runa.iversen@icloud.com 
Carsten Thyssen tlf: 4044 8684, mail: c.thyssen@grafiskforum.dk 
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