Herning Orienteringsklub
indbyder til

B*** løb, SØNDAG den 3.4.2022
Åbent løb samt løb med 1. divisionsmatch for klubberne i Nordkredsen
PAN, Silkeborg, Horsens og Ålborg

Der tages forbehold for eventuelle COVID19 restriktioner
Klassifikation

B stævne ***

Løbsområde

Haunstrup Plantage

Kort

Haunstrup Plantage 1:10.000 og 1:7.500, ækvidistance 2,5m. Kortet er
under revision. Kort trykt på vand- og rivfast materiale.

Korttegnere

Medlemmer af Herning Orienteringsklub

Postbeskrivelser

Postbeskrivelser er trykt på kortet. Løse postbeskrivelser udleveres
til løbere med godkendt definitionsholder.

Terrænbeskrivelse

Haunstrup Plantage er et mindre men absolut spændende løbsområde,
hvor der både er let- og svært gennemløbelige områder, åbne hedeomområder, indlandsklitter, varierende beplantning samt søer og vandløb.
Tidligere brunkulsleje, der for år tilbage er blevet brugt i forbindelse med
afvikling af DM'er.

Stævneplads

På åbent område i den vestlige del af skoven.

Stævnekontor

Findes på stævnepladsen. Åbner kl. 9.00 på stævnedagen.

Parkering/Afmærkning

I umiddelbar forbindelse med stævnepladsen
Afmærkning på vej 15 i Haunstrup ca. 10 km vest for Herning
Kør efter adressen Fjelstervangvej 1, 7400 Herning

Busparkering

Såfremt der er klubber, der ankommer i bus, bedes dette oplyst stævnelederen
senest den 25. marts 2022

Afstande

Afmærkning til parkering 2,5 km.
Parkering til stævneplads 100 m
Stævneplads til start 100 m
Busparkering til stævneplads 200 m.

Start

Første start kl. 10.00
Startlister kommer på www.herning-orienteringsklub.dk senest torsdag den 31.3.2022
og ophænges på stævnepladsen.

Instruktion

Kommer på www.herning-orienteringsklub.dk samt ophænges på stævnepladsen

Klasser

I henhold til reglement
Klasse

Sværhedsgrad

Bane

Vindertid

Begynder, D10, D12B,

Kontrolsystem

Der anvendes EMIT til tidtagning. Briknummer oplyses ved tilmelding.
Lejebrikker udleveres ved start.

Præmier

Der uddeles ikke præmier.

Tilmelding

Klubvis via o-service senest fredag den 25. marts 2022 kl. 24.00.
Såfremt briknummer ikke er oplyst ved tilmelding betragtes dette som ønske om leje af brik.
Henvendelse vedrørende tilmelding kan ske til Jens Jørgen Jensen, jjjensen@dadlnet.dk

Eftertilmelding

Der henvises til åbne baner.

Åbne baner

4 åbne baner - 2 svære, en mellesvær og en let bane identiske med baner til divisionsmatchen.
Kan købes i stævnekontoret på stævnepladsen på løbsdagen imellem 10.00 og 11.00.
imod betaling af 90 kr. (løbere - 20) eller 110 kr. (løbere 21-)

Startafgift/brikleje

Startafgift D/H -20 70 kr. pr. løber, D/H 21- 90 kr. pr. løber
Brikleje 20 kr. pr. stk. Bortkomne brikker erstattes med 500 kr. pr. brik

Indbetaling

Statafgift og brikleje indbetales klubvis med tilmelding til konto nr. 7640 461135-2
i Handelsbanken. Husk at oplyse navn på afsenderklub på indbetalingen.

Toiletter og bad

Der vil være 6 toiletter på eller i umiddelbar nærhed af stævnepladsen.
Der er ikke mulighed for bad.

Børnebane

Ingen

Børneparkering

Ingen

Kiosk

Velassorteret kiosk på stævnepladsen. Åben fra kl. 9.00

Resultatformidling

På stævnepladsen samt snarest muligt efter stævnet på Herning Orienteringsklubs
hjemmeside.

Stævneorganisation

Banelægger: Leif Rønn Olsen, Herning OK
Banekontrol: Marianne Lynge Krogh. Kolding OK
Dommer/Juryformand:
Stævnekontrol: Erik Krogh, Kolding OK
Stævneleder: Kim Gottlieb, Herning OK

Yderligere oplysninger

Fås ved kontakt til stævneleder Kim Gottlieb på mail kg@mail.dk eller 51419677

