
NJM nat 2020 3. afd Jægerkorpsets Idrætsforening og Aalborg Orienteringsklub byder velkommen til 3. afdeling af NJM nat i Hvorup. Alle 
DOF medlemmer kan vinde de Åbne Nordjyske nat-mesterskaber.

Kort Hvorup 2016 1:10000 (8 og 6 km baner) 1:7500 (øvrige baner), ækv. 2,5m. Kortet er opdateret i 2020. Fremstillet på 
grundlag af COWI-kurver. Ved en fejl er nogle røde kryds (førstehjælps symbol) ikke blevet fjernet på kortet i fm. 
kortprint. De har ingen betydning.

Terrænbeskrivelse Terrænet er militært øvelsesområde og småkuperet med vekslende detaljeringsgrad. I de store åbne områder er 
detaljeringsgraden begrænset, men græs og diverse småbuske har gode vækstvilkår hvilket hæmmer 
fremkommeligheden. Stibilledet er veludviklet og i nogle områder særdeles detaljeret pga. militær øvelseskørsel. 
Generelt er der en del årstidsbestemt undervegetation i hele området. Alle baner krydser asfaltveje undervejs. Mange af 
de store åbne områder mellem de to nord-syd gående asfaltveje (Hvorup kirkevej og Gl. høvej) er lige blevet slået, så 
de er super fine at passere.

Parkering og mål På Hvorup Kirkevej i den nordlige del af Nørresundby (mellem Vangen og Høvejen). GPS 57.090071, 9.935643

Baner / Klasser H15-16   3,9 km   13 poster

Postbeskrivelser IOF-symboler. Er trykt på kortet og desuden kan løse postbeskrivelser udleveres ved start. Ved brug af løse 
postbeskrivelser skal disse fastgøres i en egnet holder

Kontrolsystem EMIT-system. Poster er afmærket med poststativ påført refleksbånd, ingen postskærm. Lejebrikker udleveres ved start, 
og skal afleveres ved mål. Bortkommen lejebrik erstattes med 500,- kr.

Start Første start kl. 19.45. Der er fremkald 3 min før starttidspunktet.
Mål Max-tid 150 min. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Afstande Parkering umiddelbart nord for mål. Der er ca. 250 m fra mål til start.
Service Der er ikke væskeposter i skoven eller ved mål. Der er ikke toiletter på stævnepladsen eller ved start. Der er ingen 

præmier.
Resultater Kan efter løbet findes på på Aalborg OK`s hjemmeside - www.aalborgorienteringsklub.dk
Stævneleder Jan Møller, Nordfeldparken 25, 9400 Nørresundby.  Mobil 4059 5236. Mail: kaja@stofanet.dk
Banelægger Edith Sørensen Aalborg OK
Banekontrollant Marie-Louise og Jan Møller, AKIF og Aalborg OK
COVID-19 forholdsregler COVID-19 forsamlingsforbud:  Instruktion, startlister og resultater vil ikke blive ophængt ved mål eller ved start.                 

Kort, postbeskrivelser, lejebrikker og back-up kort vil blive udleveret direkte til hver enkelt deltager ved start.                                               
Deltagerne bedes begrænse tiden de opholder sig ved start og mål, og bedes forlade målområdet hurtigst muligt efter 
målgang. Deltagerne bedes holde god afstand til hinanden og arrangørerne.

Klasser Længde Poster
D50, H60, D17-20 4,0 km 13
H50, D40 4,9 km 16
D70, H80 2,3 km 10
D60, H70 2,9 km 11
D-14. H-14 2,9 km 12
FRI 2 3,9 km 13
H17-20, D21, H40 5,9 km 20
H21 7,7 km 19


