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Indbydelse 

3-mands klubstafet  
Siim Skov, Ry 

Lørdag 20/3-21 

 

Beskrivelse 
3-mands klubstafet for talent- og eliteløbere over 15 år. Klubberne samler så vidt som muligt 3-mandshold i 

herreklassen og dameklassen, men der laves også mix-hold på tværs af klubber i herre- og dameklassen.  

 

Afvikling og coronaforbehold 
Stafetten afvikles som en almindelig stafet med en 1., 2., og 3. tur, hvor turene afløser hinanden.  

Der kan maximalt være 20 hold i hver klasse. Hvis der er færre end 20 hold i alt, starter herre- og dameklassen 

samtidig. Hvis der er flere hold, afvikles herre- og damestafetten forskudt i tid. 

Der er 3 forskellige parkeringsområder for de forskellige ture, og løberne på hver tur må først møde op ved arenaen 

på de tidspunkter som angives i instruktionen, så der ikke forsamles flere end 25 personer på noget tidspunkt i løbet 

af afviklingen af stafetten. Samtidig skal alle forlade arenaen umiddelbart efter de er kommet i mål. Der bliver altså 

ikke mulighed for at følge med i stafetten som ”tilskuer” selvom man først skal løbe senere eller har løbet tidligere. 

Ved transport af flere forskellige ture i samme bil fordeles turene ved de forskellige parkeringsområder, og må 

opholde sig der indtil de skal løbe, og efter de har løbet, indtil stafetten er færdig. Man må derfor lægge sin taske i en 

anden bil. 

For chauffører vil der være en ”chaufførbane” i samme område som stafetten afvikles på, og der vil forefindes kort 

ved hver parkeringsområde. Chaufførerne må IKKE gå til arena og være tilskuer, men skal enten løbe en tur eller sidde 

i bilen og vente.     

 

Start 
Ved færre end 20 deltagende hold i alt, starter både herre- og damestafetten kl. 10:30. 

Ved flere end 20 deltagende hold starter damestafetten kl. 10:30 og herrestafetten kl 12:30. 



Side 2 af 2 
Aarhus, marts 2021 

 

 

Kort & terræn 
Siim Skov, 1:7500, 5m ækv., udgivet 2018, enkelte rettelser 2020 og 2021. 
 
Stærkt kuperet terræn, varierende bevoksning, men generelt åbent og med god 
gennemløbelighed, dog med indslag af underbevoksning. Der er mange stier og 
mountainbikespor. Skoven grænser op til et villaområde, hvor der en del grønne kiler i 
mellem. Alt markeret med olivengrøn farve er forbudt at løbe på. 
 
 
 
 

Klasser og banelængder 
 

 Længde Poster Vindertid 

Damer 4,2-4,4 km 19 33-35min 

Herrer 5,0-5,2 km 22 33-35min 

 
Der er kortvend på begge baner. 
 
Banelægger: Tue Lassen 
Banekontrollant: Jeppe Ruud 
 
 

Postmarkeringer og tidtagning  
Store skærme og touch-free SI enheder på stativer. Der løbes så vidt som muligt med egen SIAC-brik, men det er også 
muligt at låne én af landsholdets brikker, som udleveres ved start. 
 
 

Tilmeldingsprocedure 
Se information i nyheden på DOFs hjemmeside. 

 

Resultater og tracking  
Onlineresultater kan findes her: https://center.sportident.com/results/orienteering/dansk-orienterings-forbund 
 
Trackingen lægges efterfølgende på o-track for egen analyse. 

https://center.sportident.com/results/orienteering/dansk-orienterings-forbund

