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INSTRUKTION 
DM SPRINT MTBO 2021 

 
Stævnet er planlagt således, at myndighedernes corona-retningslinjer, der forventes at gælde på 
løbsdagen, er overholdt.  
 
For deltagelse i stævnet er det et krav, at der kan forevises et gyldigt coronapas for alle over 18 år.  
 
Evt. ændringer i myndighedernes corona-retningslinjer vil kunne give ændringer i stævnets 
afvikling. Evt. ændringer vil ligeledes komme til at fremgå på stævnets hjemmeside og i en 
revideret instruktion.   
 
Husk de generelle vejledninger: 

- Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du ikke møde op til stævnet. 
- Hold om muligt altid 2 meters afstand, og undgå håndtryk, kys og kram. 
- Host og nys i dit ærme og brug håndsprit. 
- Undgå at stimle sammen før og under stævnet. 

 
 
Arrangør Horsens OK 

 

Stævne DM SPRINT 2021 – en del af Trimtex MTBO Cup.  

Link til hjemmeside: https://horsensok.dk/klubaktiviteter/abne-
lob/mtbo-dm-sprint-25-juni-2021 

 

Dato 25. juni 2021  

 

Løbsområde Grenaa By 

 

Mødested Søren Kanne-Skolen, afd. Vestre, Vestergade 7, 8500 Grenå 

 

Tilkørsel til skolen skal ske via Kærvej fra Ringvejen. Afmærkning  

fra krydset Ringvejen/Kærvej skal følges. GPS: 56°24'47.7"N 

10°51'21.0"E / 56.413238, 10.855845 

 

Afstande Parkering, stævnecenter og mål er ved/på skolen. 

 

Parkering – start: 2,0 km – følg blå/hvid snitzling. Der vil være opsat 

kortudsnit ved parkering, der viser ruten. Ruten må ikke afviges, da alt 

øst og nord herfor er løbsområde. 
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Kort Grenaa By. Målestok: 1:5.000. Nytegnet i 2020/21. 2,5 m ækvidistance.  

Kortet printes af godkendt leverandør på vandfast papir. 

Kortstørrelse: A3. 

 

Terrænbeskrivelse Centrum af handelsbyen Grenaa, med gader, gyder og gennemgange 

samt klassisk dansk boligområde med enkelte grønne områder og en 

park.   

Grenaa Midtby / Downtown er modsat den flade plantage præget af en 

bakke, hvorpå Baunhøj Mølle troner. 

 

Regler Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger MTBO 

Reglement 2021: https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-

forbund/vejledninger-reglement-arkiv/mtbo-reglement-2021/download 

 

Byen er lukket for potentielle deltagere, trænere og andre, der kan 

påvirke konkurrencens udfald. Omfanget af lukning fremgår af stævnets 

hjemmeside. 

 

Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. 

MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig udenfor 

stier, veje eller spor, der ikke er gengivet på kortet. Det er dog tilladt at 

køre på græsområder markeret med orange på kortet. Der må ikke køres 

på områder markeret med 100% gult. 

 

Grenaa by er ikke lukket af under konkurrencen, så forvent at der 

er en del gående/cyklende/kørende færdsel. Vær opmærksom 

herpå samt på andre deltagere og tag hensyn.  

En del poster er placeret i boligforeningers fællesområder/stier, 

og her kan være en del legende børn, der skal tages hensyn til. 

Al kørsel skal naturligvis overholde de almindelige færdselsregler. 

 

Et lyskryds er markeret med ”kryds”. Dette må ikke passeres. (se 

kortudsnit nedenfor) 

 

 
 

Det forventes, at deltagerne respekterer de af myndighederne på 

stævnedagen udmeldte retningslinjer i anledning af Corona. 
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Klasser  

Klasse Længde Poster Bane 

H/D12 2,4 km 15 7 

D14 3,0 km 15 6 

D17 4,1 km 25 5 

D20 4,5 km 18 3 

D21 5,7 km 19 2 

D40 4,5 km 18 3 

D50 4,5 km 18 3 

D60 4,1 km 15 5 

D70 3,0 km 15 6 

H/D75 3,0 km 15 6 

H/D80 3,0 km 15 6 

H14 4,1 km 15 5 

H17 4,4 km 18 4 

H20 5,7 km 19 2 

H21 6,2 km 23 1 

H40 5,7 km 19 2 

H50 5,7 km 19 2 

H60 4,5 km 18 3 

H70 4,4 km 18 4 

 

Der sælges ikke åbne baner på dagen. 

 

Kontrol/Tidtagning Der anvendes elektronisk tidtagning: SPORTIdent. AIR+ til tidtagning og 

klipkontrol. 

SPORTIdent SIAC kan benyttes til touch free stempling. Andre 

SPORTIdent brikker kan bruges til normal stempling. 

Numre er placeret vandret på postenheden. 

Posterne registrerer ved en afstand op til ca. 50 cm. 

 

Clear, check og kontrolenhed for SIAC er placeret ved starten. 

 

Det henstilles til deltagerne med SIAC-brikker ikke at røre posterne ved 

passage. 

 

Start Individuel start. Første start: kl. 18:30. 

 

Jf. reglementet er der et ophold mellem eliteklassernes start og de øvrige 

klasser. Det betyder, at 1. start for øvrige klasser er ca. kl. 19:05 

 

Startprocedure: Der er fremkald 3 minutter før start.  

I boks 1 kontrolleres nummer på elektronisk brik. 

I boks 2 kan ses et blankt kort. 

Kortet udleveres ved indgang til boks 3 1 minut før start. 

 

Elektronisk lejebrik udleveres ved start ved indgang til boks 1. 

 

Der er ikke toilet ved start. 

 

Der er ikke transport af overtrækstøj. 
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Mål Aflæsning af brik sker i beregningen i karantæneområdet. 

 

Maxtid er 1,5 time. Udgåede ryttere skal melde sig i mål. 

 

Kort inddrages ved målgang. Der udleveres kort klubvis efter sidste start. 

 

Der er ikke væske på banerne, men flaskevand ved stævnecentret. 

Vandet er sponseret af REMA 1000. 

 

Resultatformidling Resultatformidlingen sker online. Ved stævnekontor og parkering er 

opsat QR-kode, der henviser til resultaterne. 

 
Efter løbet vil der være en resultatliste på løbets hjemmeside: 
https://horsensok.dk/klubaktiviteter/abne-lob/mtbo-dm-sprint-25-
juni-2021 
 

Præmier Nr. 1, 2 og 3 i alle mesterskabsklasser modtager forbundets 

mesterskabsmedalje i hhv. guld, sølv og bronze. 

Der er ikke præmier i øvrigt. 

 

Der bliver ikke præmieoverrækkelse, men medaljerne kan afhentes i 

stævnecentret 10 minutter efter, at klassen er afgjort. Medaljer, der ikke 

afhentes vil blive medbragt til stævnekontoret på lørdagens 

mellemdistance eller tilsendes klubben. 

 

Service Toiletter og omklædning er i målområdet på skolen. 

 

Der tilbydes ikke kiosk, børnebaner eller børneparkering. 

 

Tilmelding Tilmeldingsfristen er overskredet. 

Lejeafgift for elektronisk brik: kr. 30,00. bortkommen brik skal erstattes 

med 600 kr. 

 

Organisation 

 

Stævneleder: Ole Søgaard, Horsens OK, tlf.: 2790 1027, e-mail: 

ole.sogaard@gmail.com 

Banelægger: Rasmus Søgaard, Horsens OK 

Stævnekontrollant: Bjarne Hoffmann, Mariager Fjord OK 

Banekontrollant: Rasmus Folino, FIF Hillerød 

Korttegner: Oliver Friis og Rasmus Søgaard, Horsens OK. 

Jury: Bjarne Hoffmann, Mariagerfjord OK, er formand.  

Jurymedlemmer:  

Nordkredsen: Johan McLassen, Rold Skov OK 

Sydkredsen: Per Eg, Kolding OK 

Østkredsen: Michael Lindholm, Sorø OK 
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