
Indbydelse l JFM-Stafet i Hårsbjerg Plantage den 20. august 2022

Klassifika on C stævne **

Løbsområde Hårsbjerg Plantage

Kort Hårsbjerg Plantage, ækvidistance 2,5 m. Tegnet 2018, revideret 2022.
1:10.000: D13-16, D20, D21, H13-16, H20, H21, H40, H50 og Åben 1.
1:7.500: Øvrige klasser.
Banerne er printet på vandfast papir.

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykt på kortet, og der er ikke løse postbeskrivelser.

Terrænbeskrivelse Skoven er i langt størstedelen let gennemløbelig, med let l stærk 
kupering. Størstedelen af skoven består af nåletræer, men enkelte 
områder i den østlige del af skoven består af et ret kuperet 
egeskovområde, med begrænset s system. I den samme del af skoven 
er der et stærkt kuperet område med lyngbakker. Skoven er meget 
velholdt og i mange områder har den parklignende karakter. 
Der findes områder med nyplantninger i skoven. Disse er ikke krævet 
forbudte af skovejerne, men hvis sådant område passeres, skal det 
gøres med respekt. 
Da skoven har mange forskellige ejere, er der områder, der ikke er givet 

lladelse l. Disse områder er markeret som forbudt på kortet, hvilket 
naturligvis skal respekteres. De er ikke markeret med snitzling eller 
andet.
Der arbejdes i skoven, hvorfor der kan opleves enkelte 
uoverensstemmelser mellem kort og terræn.

Stævneplads Større åbent græsbelagt område i den østlige ende af skoven.

Stævnekontor Findes på stævnepladsen. Åbent fra kl. 9.00.

Parkering/afmærkning Parkering på stævnepladsen. 
Afmærkning l parkering fra Kollemorten by (7323 Give), krydset 
Kollemortenvej/Hærvejen. Adressen Kollemortenvej 24, 7323 Give ligger
ved krydset og kan bruges l GPS.
Venligst lgå parkering fra Kollemorten by og ikke ad grusvejen gennem 
skoven fra den vestlige side.

Afstande Parkering-stævneplads: 0 m, parkering på stævneplads
Stævneplads-start: 100 m
Mål-stævneplads: 0 m, mål på stævneplads

Start Første start kl. 11.00
Star der for de enkelte klasser vil fremgå af instruk onen.

Skygning Skygning er ikke lladt.
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Klasser Klasse - JFM Stafet Sværhedsgrad Ca. længde

D -12
1. tur: Hvid - Let 2,5 km

2. tur: Grøn - Begynder 2,0-2,5 km - Ugaflet

3. tur: Hvid - let 2,5 km

H -12
1. tur: Hvid - Let 2,5 km

2. tur: Grøn - Begynder 2,0-2,5 km - Ugaflet

3. tur: Hvid - let 2,5 km

H/D max. -43

(ældste  < 20 år)

1. tur: Gul - mellemsvær 3,5 km

2. tur: Hvid - let 2,5 km - Ugaflet

3. tur: Gul - mellemsvær 3,5 km

D13-16
1. tur: Sort - svær 3,5 km

2. tur: Gul - mellemsvær 3,5 km - Ugaflet

3. tur: Sort - svær 3,5 km

H13-16
1. tur: Sort - svær 4,0 km

2. tur: Gul - mellemsvær 3,5 km - Ugaflet

3. tur: Sort - svær 4,0 km

D20 Sort - svær 3 x 5,0 km

D21 Sort - svær 3 x 5,0 km

D40 Sort - svær 3 x 3,5-4,0 km

D50 Sort - svær 3 x 3,5 -4,0 km

D60 Sort - svær 3 x 3,5-4,0 km

D70 Blå - svær 2 x 3,0 km

H20 Sort - svær 3 x 6,0 km

H21 Sort - svær 3 x 6,0 km

H40 Sort - svær 3 x 5,0 km

H50 Sort - svær 3 x 5,0 km

H60 Sort - svær 3 x 3,5-4,0 km

H70 Sort - svær 3 x 3,5-4,0 km

H80 Blå - svær 2 x 3,0 km

H/D min. 185- 
(mindst en dame)

Blå - svær 3 x 3,0 km

Åben klasse
1. tur: Sort - svær 3,5-4,0 km

2. tur: Gul - mellemsvær 3,0-3,5 km - Ugaflet

3. tur: Blå - svær 3,0 km
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Klasse - Åbne baner Sværhedsgrad Ca. længde

Åben 1 Sort - svær 5,0 km

Åben 2 Sort - svær 3,5-4,0 km

Åben 3 Gul - mellemsvær 3,5 km

Åben 4 Hvid - let 2,5 -3,0 km

Præmier Medaljer uddeles l de tre første hold i alle klasser op l og med H/D-16. I 
resten af klasserne kun l vinderne. Kun deltagere fra jyske og fynske klubber 
kan vinde medaljer.
I åben stafetklasse er der præmie l det vindende hold.

Åbne baner Der lbydes åben 1, åben 2, åben 3 og åben 4 (se klasseoversigt).
Fri start i dsrummet kl. 12:00-13:00. 
Tilmelding via O-service senest fredag den 12. august 2022 kl. 23:59:59.
Åbne baner kan derudover købes i stævnekontoret på løbsdagen i 

dsrummet kl. 10:00 - 12:00, så længe lager haves og mod betaling af 
yderligere 20 kr. pr. bane ( altså 100/140 kr.). Betaling med kontant eller
MobilePay.

Kontrolsystem Der anvendes Spor dent. Briknummer oplyses ved lmelding.
Lejebrikker udleveres klubvis i poser fra stævnekontoret.

Tilmelding Klubvis via O-service senest fredag den 12. august 2022 kl. 23:59:59.
Manglende oplysning om briknummer betragtes som ønske om lejebrik.

E er lmelding E er lmelding lbydes ikke. Der henvises i stedet l åbne baner som 
kan købes i stævnekontoret på løbsdagen.

Ændring af holdet Holdsammensætning og rækkefølge af løbere kan ændres på løbsdagen 
ind l kl. 10.00 på stævnekontoret mod gebyr på 20 kr.

Startafgi /brikleje/
indbetaling

Startafgi :
D/H -20: 80 kr.
D/H 21-: 120 kr.
Spor dent lejebrik: 15 kr. pr. brik. For bortkommen eller ikke-afleveret 
brik opkræves 500 kr.
Startafgi  plus evt. brikleje indbetales klubvis på konto i Spar Nord reg. 
nr. 9211 konto nr. 457 846 1006. Husk at oplyse navn på afsenderklub.

Toile er og bad Der er toile er på stævnepladsen. Bad lbydes ikke.

Børnebane Gra s børnebane ved stævnepladsen i dsrummet kl. 10.00-13.00, 
forhånds lmelding ikke nødvendigt.

Børneak vering Børneak vering lbydes ikke.

Kiosk Der er en velassorteret kiosk på stævnepladsen.
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Resulta ormidling Offentliggøres løbende på stævnepladsen. E er løbet vil resultaterne 
være lgængelige snarest muligt på løbets hjemmeside samt på O-Track.

Overnatning Overnatning i skoven eller på stævnepladsen er strengt forbudt.

Stævneorganisa on Stævneleder: Carsten Lund - Horsens OK
Stævnekontrollant: Peter Skov Nielsen - OK Snab
Banelæggere: Alberte Karoline Thyssen og Carsten Thyssen - Horsens OK
Banekontrollanter: Peer Straarup og Tage Baun - Horsens OK
Kor egner og revideret af: Troels Jensen - Horsens OK
Dommer: Flemming Jørgensen - OK SNAB

Yderligere oplysninger Fåes ved henvendelse l stævneleder:
Carsten Lund, Horsens OK
jfmstafet@carstenlund.eu
31 60 12 24

Versionshistorik - Indbydelse Version 2 - 06.06.2022 - ændring l separat D12 og H12
Version 3 - 08.06.2022 - ændring l 2 per hold for D70 og H80
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