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1./2./3. Divisionsmatch og en afdeling af 

Midtjysk Ungdomsliga i Palsgård skov 

Søndag d. 24. april 2022 
  

  

Stævne og klassifikation  Stævnet er et ★★★★ B-arrangement  

  

Stævnet indeholder 4 konkurrencer:  

  

• En afdeling af Midtjysk 

Ungdomsliga (MUL)  

• Divisionsmatch, 1. Division 

             OK Snab, Vejle 

             Kolding OK 

             Odense OK 

             FROS/Melfar 

             OK Gorm 

• Divisionsmatch, 2. Division  

 Herning Orienteringsklub     

 Viborg OK  

                             Rold Skov OK 

                             Mariager Fjord OK 

• Divisionsmatch, 3. Division 

 Aarhus 1900 Orientering 

 OK Vendelboerne 

 KaSki OK  

                             Randers/Djurs OK 

                             Nordvest OK 

                             Vestjysk Orienteringsklub 

  

Af praktiske årsager afvikles konkurrencerne som et samlet stævne, men der 
genereres 4 forskellige resultatlister.  

  
  

  

Instruktion til 
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Skov  Palsgård beliggende ved Hampen i Midtjylland 

  

Afmærkning Der afmærkes fra krydset Viborgvej (Rute 13)/Palsgårdvej, fra krydset Viborgvej 

(Rute 13)/Nørhovedvej (den nordligste afkørsel) og fra krydset Silkeborgvej (rute 

453)/Palsgårdvej . Ved indtastning i GPS kan adressen Palsgårdvej 9, 7362 Hampen 

bruges.  

  

Parkering  Parkering på mark umiddelbart øst for Vester Palsgård Skovmuseum. 

Parkeringsvagter vil hjælpe med anvisning af parkering.  Da der er tale om et privat 

areal, der stilles til rådighed af områdets forpagter, bedes man betale 

parkeringsafgift, 10 kr. pr bil på mobilepay 285331 (Horsens OK parkering). Beløbet 

går ubeskåret til arealets forpagter, som velvilligt stiller arealet til rådighed for os.  

Oversigt parkering og  

stævneplads 
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Stævneplads Beliggende på græsplæne ved Vester Palsgård Skovmuseum – se oversigt nedenfor. 

 

  
 

Afstande Parkering til stævneplads: 200 m. Ingen afmærkning. Gå ad grusvejen tæt forbi 

museet – se også oversigt.  

 Stævneplads til start: 800 m. Afmærket med rød/hvid snitsling.   

  

Kort  Palsgård, ækvidistance 2,5 m, revideret i 2021. Som udgangspunkt løbes der på 

1:10.000, men klasser fra og med H/D 60 løber på 1:7.500 i henhold til reglementet. 

 Postdefinitioner er trykt på kortet.   

 Bemærk også, at bane 4 findes i to udgaver, bane 4A og bane 4B. Banerne er ens, 

men bane 4A er i 1:10.000 og bane 4B er i 1:7.500.   

  

Terræn  Midtjysk blandingsskov, svagt kuperet og med få store veje og stier, men mange spor.                  

Kun få grøfter og generelt let gennemløbelig. Der findes enkelte områder, der er svært 

gennemløbelige og enkelte diffuse områder.  

Stormen Malik sidst i januar har trukket sine tydelige spor over skoven. Således er der 

en del nyvæltede træer, som ikke er med på kortet. Ligeledes har en del af de store 

udgåede bøgetræer mistet deres kroner som følge af stormen. Disse kroner virker 

meget impassable, hvor de er faldet, så de spærrer stier og spor. Hvor det har 

indvirkning på de lettere baner, har vi skabt passagemulighed, så sporet kan følges 

videre. Kronerne er ikke tegnet på kortet.  

På grund af skovning/udtynding her i foråret, især i den østlige del af området, er der 

områder med flere nye kørespor og kvas i skovbunden. De nye kørespor er ikke 

tegnet på kortet. Ligeledes har skovarbejdet her skabt flere større og mindre gren- og 

stammestabler langs med skovvejene. Stablerne er heller ikke med på kortet! Ved 

gennemløb af alle stræk har vi ikke konstateret fladefald. 

Opløb og stævneplads er på Vester Palsgård Skovmuseums grund, som vi har fået 

særskilt tilladelse til at benytte på løbsdagen. 
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Passage af veje Løbere på bane 1, 2, 3 og 4 passerer asfaltveje. Se op ved passage af vejene og vær 

opmærksom på både 2- og 4-hjulede trafikanter.    

   

Klasser og banelængder           Til Midtjysk Ungdomsliga tilbydes der følgende baner – se længde på baner og antal  

                                                      poster i skema vedr. divisionsmatchen.   

  

Niv eau A   Niveau B  

Klasser  

  

Bane    Klasser  Bane    

H20 H18  1  Sort  H-20B 6  Gul  

D20 D18  2  Sort  

H16 3  Sort  D-20B 9  Gul  

D16  4 A Sort  

H14  6  Gul  H14B  7  Hvid  

D14  9  Gul  D14B  7  Hvid 

D12, H12  7  Hvid  D12B, H12B  10  Grøn  

D10, H10  10  Grøn  Begynder  10  Grøn  

  

  

 Til 1. - 2. – 3. divisionsmatchen tilbydes der følgende baner: 

 

Klasse               Sværhedsgrad Bane      Længde, km Antal poster 

Begynder Grøn – begynder 10 2,7 15 

D10 Grøn – begynder 10 2,7 15 

D12 Hvid – let 7 3,8 15 

D12B Grøn – begynder 10 2,7 15 

D14 Gul – mellemsvær 9 4,1 13 

D14B Hvid – let 7 3,8 15 

D16 Sort – svær 4A 5,2 12 

D18 Sort – svær 2 7,3 17 

D20 Sort – svær 2 7,3 17 

D20B Gul – mellemsvær 9 4,1 13 

D21 Sort – svær 2 7,3 17 

D21B Gul – mellemsvær 9 4,1 13 

D40 Sort – svær 3 6,3 16 

D45B Gul - mellemsvær 9 4,1 13 

D50 Sort – svær 4A 5,2 12 

D60 Blå – svær 5 4,3 13 

D70 Blå – svær 8 2,8 11 

D-Let Hvid - let 7 3,8 15 
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Klasse               Sværhedsgrad Bane      Længde, km Antal poster 

Begynder Grøn – begynder 10 2,7 15 

H10 Grøn – begynder 10 2,7 15 

H12 Hvid – let 7 3,8 15 

H12B Grøn – begynder 10 2,7 15 

H14 Gul – mellemsvær 6 4,6 16 

H14B Hvid – let 7 3,8 15 

H16 Sort – svær 3 6,3 16 

H18 Sort – svær 1 9,1 19 

H20 Sort – svær 1 9,1 19 

H20B Gul – mellemsvær 6 4,6 16 

H21 Sort – svær 1 9,1 19 

H21B Gul – mellemsvær 6 4,6 16 

H40 Sort – svær 2 7,3 17 

H45B Gul - mellemsvær 6 4,6 16 

H50 Sort – svær 3 6,3 16 

H60 Sort – svær 4B 5,2 12 

H70 Blå – svær 5 4,3 13 

H80 Blå – svær 8 2,8 11 

H-Let Hvid - let 7 3,8 15 

 

    

Åbne baner  Til løbere, som ikke deltager i MUL og/eller Divisionsmatchen, tilbydes de samme      

baner som i divisionsmatchen som Åbne Baner, således at Bane nr. 1 svarer til Åben 

1 og så fremdeles. 

 

 

Klasser Sværhedsgrad Længde i km  Antal poster 

Åben 1 Sort – svær 9,1 19 

Åben 2 Sort – svær 7,3 17 

Åben 3 Sort – svær 6,3 16 

Åben 4 Sort – svær 5,2 12 

Åben 5 Blå – svær 4,3 13 

Åben 6 Gul – mellemsvær 4,6 16 

Åben 7 Hvid – let 3,8 15 

Åben 8 Blå – svær 2,8 11 

Åben 9 Gul – mellemsvær 4,1 13 

Åben 10 Grøn – begynder 2,7 15 

 

De åbne baner kan købes i stævnekontoret på selve dagen i tidsrummet kl. 10.00 til 

11.30. Pris D/H-20  85 kr. og for D/H21-  120 kr. Deltagere på åbne baner vil starte på 

vakante tider. På dagen tilbydes der kort, så længe lager haves.    

 

Væskeposter Der vil være væskeposter (vand) på bane 1, 2 og 3. Tilsvarende på Åben 1, 2 og 3.     

Vand er i små flasker. Brugte flasker OG låg SKAL lægges i den opstillede affaldssæk 

ved posten – ikke i skovbunden.   

    

Skygning Skygning er tilladt i klasser med sværhedsgraden grøn/begynder og hvid/let. Dette 

gælder både divisionsmatcherne og MUL.  
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Kontrolsystem 

 

 

 

Overtrækstøj 

Der anvendes SportIdent. Lejebrikker udleveres i Start. I skoven vil posterne have 
vandret visning. Husk at konstatere lyd eller lys fra brik, når posten stemples. Hvis 
SportIdent svigter (enheden ikke giver lyd- og/eller lyssignal), anvendes klippetang, der 
hænger på postenheden til at klippe i reservefelt på kortet.  
 
Der er ikke transport af overtrækstøj fra start.  

   

Start  Følg rød/hvid snitzling fra stævneplads til start. Første start er klokken 10.00. Fremkald 

sker 4 minutter før starttidspunkt. Klasserne Begynder, H/D 10, H/D 12B og Åben 10 

har fri start fra kl. 09.45 til 12.30. Deltagere på baner med sværhedsgraderne 

grøn/begynder og hvid/let får kortet udleveret 2 minutter før starttidspunktet.  

 

Foran starten er der opstillet clear- og check enheder. Det er løbers eget ansvar at 

cleare og checke SI-brikken inden start, uanset om der er tale om egen eller lejet 

brik.  

    

 Starten består af 4 startbokse. Når start-uret foran starten viser din starttid, går man 

ind i boks 1. Man rykker én boks frem for hvert minut. 

I boks 1 udleveres lejebrikker.  

I boks 2 er der ophængt løse postdefinitioner til løbere med egnet holder.  

I boks 3 kontrolleres SI-brik. Løber registreres i enhed. Si-brik kan også cleares og 

checkes her.  

I boks 4 er der kortkasser med løbskortene. Det er løbers eget ansvar at tage det 

rigtige kort. Skulle man komme til at tage det forkerte kort eller for mange, må man 

ikke selv lægge det tilbage, men skal i stedet for henvende sig til startpersonalet. Følg i 

øvrigt startpersonalets anvisninger.  

 

Løbere med starttid skal ikke stemple ved startposten. Det gælder også dem, der 

starter på vakante tider.  

 

Løbere på grønne (begynder) og hvide (let) baner får kortet udleveret 2 minutter før 

start og vil få vejledning af startpersonalet.  

 

For sent startende løbere skal henvende sig til en repræsentant for startpersonalet 

og følge dennes anvisninger.  

    

Starttider  Offentliggøres på løbets hjemmeside senest den 21/4 2022 kl. 22.00. Åbne baner købt 

på dagen får starttider på vakante tider. 

    

Mål Ved målpassage stemples mål-enheden, hvorefter der fortsættes til aflæsning af SI-

brikken. Lejebrikker afleveres til målpersonalet. Bortkomne eller ikke afleverede 

lejebrikker erstattes med kr. 500. Maks-tiden er 2,5 time. Løbere med en tid over 

maks-tiden vil blive diskvalificeret.   

 

Der er opstillet væske (vand) tæt ved mål.  

 

Kortet beholdes, men der opfordres til fairplay, således at kortet ikke vises til løbere, 

der endnu ikke har været i skoven.  

    

Præmier  Der er præmier til nummer 1 i alle ungdomsklasser til og med H/D 16 på tværs af de 4 

konkurrencer. Præmier kan afhentes på stævnekontoret, så snart klassen er afgjort.  
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Bad  Tilbydes ikke. 

Resultater I løbet af stævnet vil både klasseresultater og resultater for 1., 2. og 3. division være 

tilgængelige via denne side, som også kan tilgås gennem QR-koden herunder: 

 
Derudover vil resultater løbende blive offentliggjort på stævnepladsen. Efter løbet 

offentliggøres resultaterne på Horsens OK’s hjemmeside. Der vil desuden være 

stræktider på WinSplits og GPS-tracking på O-Track. 

    

Officials  Stævneleder: Frank Krog Jensen, Horsens OK, mail fkj@3s.dk , mobil 28252880 

Banelæggere: Britta Ank Pedersen og Hans Jørgen Vad, Horsens OK   

Banekontrollanter: Tove og Peer Straarup, Horsens OK  

Stævnekontrollant: Henrik Dagsberg, OK Pan, mobil 28102848 

Korttegner: Steen Frandsen, Viborg OK 

Dommer: Renè Rokkjær, Silkeborg OK, r.rokkjaer@gmail.com 

   

Versionshistorie  Oprindelig udgave.  

 

Tak til vores vandsponsor:  
 

    

Børnebaner  Der tilbydes en børnebane i tidsrummet kl. 10.00-13.00. Banen er gratis, og der er en 
lille præmie til alle børn, som gennemfører. Banen er ikke barnevognsvenlig.  

  

Børneparkering  Tilbydes ikke.  

    

Toiletter  Der er opstillet toiletter i umiddelbar nærhed af stævnepladsen med mulighed for at 

desinficere hænder efter toiletbesøget. Toiletterne passeres også på vej til start.  

    

Kiosk  Der er en velassorteret kiosk på stævnepladsen.  

http://85.218.135.166/divisionsmatch.html
https://horsensok.dk/klubaktiviteter/abne-lob/1-2-3-divisionsmatch-palsgaard-24-4-2022
mailto:fkj@3s.dk

