
 

Vinterlang 3 
Instruktion  

 
Vinterlangdistance søndag 30. januar 2022 i Bjerre Skov 
 

Klassifikation ** 

Covid-19 Hold afstand og anvend håndsprit. 

Mødested, 
parkering og 
afmærkning 

Stævneplads ved Bjerge Naturskole i umiddelbar nærhed af Møgelkærvej 
27, 7130 Juelsminde. Kantparkering langs Ustrup Skovvej og Møgelkærvej. 
Det er en smal vej, så parkér kun i den sydvestlige vejside! 
Der afmærkes fra krydset mellem Bollervej (rute 459) / Thyrasmindevej, 
8700 Horsens. GPS koordinater for start på vejvisning: 55°49'18.0"N 
9°54'53.4"E Eller 55.821667, 9.914845 

 
Afstande Parkering til stævneplads: 200-800 meter 

Stævneplads til start: 50 meter 

Stævnekontor Stævnekontor / beregningen er åbent på løbsdagen fra kl. 9.00. 

Kiosk Ingen. 

Toiletter Der findes et enkelt toilet ved naturskolen. 

Omklædning og 
bad. 

Ved stævnepladsen er der et område med halvtag, men afskærmet 
omklædning kan ikke tilbydes. Bad tilbydes ikke. 

Baner 1: 18,1 Km svær, 40 poster (kortvend med 2 forskellige målestokke) 
2: 13,9 Km svær, 36 poster (kortvend med 2 forskellige målestokke) 
3: 10,2 Km svær, 23 poster 
4: 6,1 Km svær, 16 poster 
5: 3,2 Km svær, 11 poster 
Let reducerede banelængder pga. den stærke kupering i dele af området. 
VIGTIGT: På banerne 1 og 2 skal man ubetinget følge det oplagte vejvalg via 
stier og veje mellem de 2 skove. 

Kontrolsystem SportIdent. Lejebrikker udleveres ved beregningen og afleveres i mål efter 
løbet. Mistede brikker erstattes med 500 kr. 
Hvis du anvender egen SI-brik, vær da opmærksom på, om den 
understøtter antallet af poster på den valgte bane. 

Løbskort Alle baner: Bjerre 1:10.000 ækvidistance 5m, revideret 2021. 
For bane 1 og 2: Kortvend til Ustrup Bjerge 1:7.500 ækvidistance 2,5m, 
revideret 2018 samt GI-kort med forbindelsen mellem de 2 skove. 



Bemærkninger til 
terrænet 

Der er mange mountainbikespor i Bjerre også helt nye spor, som ikke findes 
på kortet. Sporene benyttes flittigt, så vær meget opmærksom i disse 
områder. 

Postdefinitioner Er trykt på kortet, men løse postdefinitioner er også tilgængelige. 

Start Samlet start for banerne 1 og 2 kl. 10.00 
Samlet start for banerne 3, 4 og 5 kl. 10.10 
VIGTIGT: Registrering af dit fremmøde og din deltagelse i løbet sker ved at 
stemple den Check-enhed som befinder sig ved indgangen til startområdet. 
Her er også en Clear-enhed til at rense SI-brikken for tidligere løb. 

Væske Der er ikke væske på banerne eller i mål. Medbring derfor selv væske. 

Mål Målgang senest klokken 14.00. 

Resultatformidling  Løbende opdatering på pladsen 

 På liveresultat.orientering.se 

 På løbets hjemmeside med lister pr. bane samt WinSplits 

 På O-result.dk 
Banerne vil efter løbet være at finde på O-Track 

Eftertilmelding Kan ske på dagen så længe der er ledige kort. Startgebyret tillægges 20 kr. 
= 95 kr. for seniorer og 70 kr. for ungdomsløbere. 

Stævneleder Tommy Jakobsen, Horsens OK. Tlf. 2931 2258. E-mail: tommy@jakobsen.be 

Stævnekontrol Lars Wulff Sørensen, Horsens OK 

Banelægger Henning Hansen, Horsens OK 

Banekontrol Tommy Jakobsen, Horsens OK 

Korttegnere Bjerre: Troels Jensen, Horsens OK. Ustrup Bjerge: Tage Baun, Horsens OK 

 


