
 
 

 

AOK indbyder til Divisionsmatch 17. september i Svinkløv  
Arrangør Aalborg Orienteringsklub 

Stævne Divisionsmatch 2. og 3. division  

Dato Søndag den 17. september 2017. Stævnekontoret åbner kl. 08.00 

Løbsområde Svinkløv Plantage (se video her) 

 

https://youtu.be/Bdi1Qhxv-Ws 

 

 
 

Mødested Slettestrand https://goo.gl/maps/PRm99YRCCCH2 

Stævnecenter er beliggende på stævneplads. Stævneplads er på offentligt 

område/motionssti 200 meter vest for vejkrydset Sletteåvej/Slettestrandvej. Der 

er afmærkning fra parkeringen. 

 
Kort Svinkløv 2010, revideret juni 2014, små justeringer i juli 2017. Ækvidistance 2,5 

m. Løbere fra og med H/D 60 løber på 1:7500, alle andre på 1:10.000. Kort er 

printede og pakket i plast poser.  

 

https://youtu.be/vY-2pOYjcNo 

 

 

Terrænbeskrivelse Områder med mellemstore og store åbne klitter, delvist bevoksede indlands 

klitter, stejl skrænt der adskiller nordlige klitområder og højere beliggende 

relativt flade plantage. Mange områder som omkring 2010 var nyfældede er i 

dag bevokset med hastigt voksende og yderst tæt birk bevoksning. Gennemløb 

af disse kan ikke anbefales. Store dele af plantagen er udlagt til naturzoner og 

det giver store udfordringer ved banelægningen. Naturzoner er markeret med 
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rød skravering på kortet. Der er ingen markering heraf i terræn med gennemløb 

medfører diskvalifikation. Der ligger en stor campingplads midt på kortet. Den er 

også skraveret rødt. Ejeren er ikke interesseret i at vi benytter hans private veje 

og stier og gennemløb heraf medfører også diskvalifikation. 

Der er talrige MTB spor i terrænet og man kan ikke regne med at de er tegnet på 

kortet. 

Regler Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger Reglement 2017.  

 

Klasser 

 
 

Banelængder angivet i forventet vindertid. 

Løbere som ikke deltager i divisionsturneringen tilmeldes samme baner. 

Der tilbydes ikke særlige åbne baner men der vil være printet et ekstra antal af 

alle baner som kan købes ved henvendelse på stævnekontoret fra kl. 08.00 

Der tilbydes desuden en snitzlet trailbane på 5 og 10 km. Der er samlet start fra 

stævnepladsen på trailbanen kl. 11.00 men løbere som skal deltage i 

Orienteringsløbet må ikke løbe trail banen før man har afsluttet sin konkurrence. 

Særlig indbydelse til trailløbet følger 

Kontrol/Tidstagning Der anvendes elektronisk tidstagning: EMIT. 

Start Individuel start. Første start: 10.00 

Startprocedure: Der er fremkald 4 minutter før start. I boks 1 kontrolleres 

nummer på elektronisk brik.  

Kortet tages fra kasse i startøjeblikket 

Der vil være særskilt start for begynder og lette baner. Samme start sted 

som øvrige baner men andre startbokse og anden udløbsretning. 

Almindelige regler for begynder instruktion er gældende. 

Lejebrikker udleveres klubvis fra stævnekontoret. 

Afstande Parkering - stævneplads: 200-500 m, Stævneplads – start: 1000 m 

Service Der vil være en mindre kiosk. Ingen børne aktivering. Der er talrige restauranter 

og cafeer i nærheden af parkeringen. 

Der vil være en børnebane opsat umiddelbart omkring stævnepladsen. 

Deltagelse er gratis. Kort udleveres i fra særligt børnebane telt.  

Der er ingen præmier i o-klasserne. 

Vesterhavet ligger 500 fra stævneplads. Kan benyttes til bad hvis man kan lide 

koldt vand. 

Tilmelding Tilmelding til divisions match og o-baner i øvrigt sker via o-service.dk  

Tilmeldingsfrist: Fredag 8. september kl. 20.00 

Startafgift Voksne: kr. 80,00. Ungdom: kr. 50,00. 

Lejeafgift for elektronisk brik: kr. 15,00. 

 



 
 

 

Åbne baner: 100,00. Tilmelding og betaling på dagen i stævnekontoret. 

 

Trailbane: 100,00. Tilmelding sker særskilt på mail til wrm@ah.dk. Betaling sker 

ved henvendelse til stævnekontoret på selve dagen. Det er også muligt at møde 

frem på dagen uden tilmelding. 

 

 

Organisation 

 

Stævneleder: Walther Rahbek, AOK, wrm@ah.dk, 5036 4042 

Banelægger: Marko Birk Nielsen, AOK 

Kontrollanter: Stævne: Ole Nielsen AOK, Baner: Per Korsbæk, St. Binderup OK 

Dommer: Helge Søgaard, Rold Skov OK 

 

Klit 
terræn 

mailto:wrm@ah.dk
mailto:wrm@ah.dk

