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Løb Midsommerløbet 
Finale på Midtjysk Ungdomsliga (MUL) og åbent løb 

Arrangør Horsens Orienteringsklub 

Overordnet 
information 

Stævnets arrangeres i henhold til DOF’s udmeldte retningslinjer for stævner: 
Læs her.  
Der kan ske ændringer i den endelige instruktion. Stævnets gennemførelse er i 
øvrigt betinget af, at øvrige tiltag fra myndigheder og andre instanser vedrørende 
begrænsning af smitte med coronavirus muliggør en gennemførelse.  

Klassifikation Løbet er et to-stjernet arrangement. ** 

Dato Søndag den 20. juni 2021 kl. 10.00 

Løbsområde Velling-Snabegård 

Mødested Lystruphave Efterskole, Lystruphavevej 2-4, 8654 Bryrup 
Afmærkning: Vesterhåbvej / Lystrupmindevej, Bryrup 
56°01'56.2"N 9°29'36.4"E / 56.032275, 9.493452 

Løbskort Velling-Snabegård 2020, ækvidistance 5 m. 
Bane 4 er 1:7.500, alle andre baner er 1:10.000 

Terrænbeskrivelse Velling-Snabegård er en forholdsvis åben skov med små områder med tættere 
bevoksning. Kurvebilledet er jævnt til kraftigt. Stibilledet er fint, dog bedst i den 
vestlige del af skoven. 

Baner og klasser Bane Klasser (MUL) Sværhedsgrad Ca. længde 
[km]* 

1 H18, H20 Svær Sort 2,5 + 5,5 

2 D18, D20 Svær Sort 2,5 + 4,5 

3a H16 Svær Sort 2,0 + 3,0 

3b D16 Svær Sort 2,0 + 2,5 

4  Svær Blå 3,5 

5 D14, H14, D20B, 
H20B 

Mellemsvær Gul 3,5-4,0 

6 D12, H12, D14B, 
H14B 

Let Hvid 3,0 

7 D10, H10, D12B, 
H12B 

Begynder Grøn 2,5 

https://do-f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/Corona_retningslinjer_oktober_2020.pdf.pdf


Valg af baner Løbere, der løber MUL, skal tilmelde sig i sin aldersklasse. Dvs. H18 og H20 
tilmelder sig bane 1, og D18 og D20 tilmelder sig på bane 2 og så fremdeles. For 
alle andre løbere er der frit banevalg. Det er også muligt at tilmelde sig bane 1, 2 og 
3 uden at løbe prologen, altså ved kun at løbe den lange del af banen. 
Banelæggerteamet fremhæver dog, at prologen vil være af mellemdistance 
karakter, mens jagtstartsdelen vil have mere karakter af langdistance. Så ved at 
deltage i begge sekvenser vil man få en super løbsoplevelse. 

Jagtstart Banerne 1, 2 og 3 indleder med en prolog (den korte af de angivne banelængder). 
En mindre del af prologen udgøres af et korridorforløb. Den tid, som prologen 
gennemføres i, vil danne grundlag for den efterfølgende jagtstart. Jagtstarten vil 
efterfølgende blive forsøgt gennemført så effektivt som muligt.  

Åbne Baner Der kan ikke købes åbne baner på dagen.  

Skygning Jævnfør reglementet er skygning tilladt i klasser med sværhedsgraden 
grøn/begynder og hvid/let. 

Tidtagning og 
kontrol 

Elektronisk tidtagning og kontrol med SPORTident. Løbere, der ikke er tilmeldt med 
egen brik, bliver automatisk tildelt en lejebrik. 

Start Første start kl. 10.00. Starten vil formentlig blive put-and-run under hensyntagen til 
DOF’s coronaanbefalinger. Den endelige startprocedure bliver fastlagt, når 
tilmeldingen til de forskellige baner foreligger.  

Parkering På mark ved Lystrup Have Efterskole. Følg parkeringsvagternes anvisninger. 

Afstande Parkering-Start: 500-900 m 
Mål-Parkering: ca. 200 m 

Børnebane Der vil ikke være børnebane. 

Bad, omklædning 
og toilet 

Der opstilles toiletvogn. Ellers tilbydes der ikke faciliteter til omklædning. 

Stævneplads En egentlig stævneplads etableres ikke. Efter målgang og aflæsning skal løberne gå 
til bilerne. Der er ikke opslagstavle med instruktion, startliste og resultatformidling. 
Der tilbydes ikke kiosk. Der vil være flaskevand ved mål. Lejebrikker udleveres ved 
start. 

Startafgifter Seniorer (D/H 21-): 90 kr. 
Juniorer (D/H -20), D/H-Let og Begynder: 60 kr.  
Leje af SI-brik: 15 kr. 
Der kan ikke købes baner på selve løbsdagen. Startafgift overføres til 
kontonummer 9211 457 846 1006 i forbindelse med tilmeldingen. 

Tilmelding Klubvis tilmelding via O-service senest mandag den 14. juni 2021.  

Eftertilmelding Der er ikke mulighed for eftertilmelding. 

Stævneledelse Stævneledere: Thomas Emil Jensen/Frank Krog Jensen, 28252880 / fkj@3s.dk  
Stævnekontrol: En fra Horsens OK 
Banelæggere: Elanor Henriksen og Jacob Klærke Mikkelsen 
Banekontrol: Niklas Ingwersen 

Korttegnere Steen Frandsen, Viborg OK 

 


