Herlufsholm Orienteringsklub
Indbyder til åbent C-løb i Corona-version
Søndag 23/8 2020 i Hannenov-Ovstrup Skovene
Stævnet afholdes i henhold til gældende regler udstedt af DOF på løbsdagen,
så ændringer kan forekomme, tjek derfor instruktionen 
Arrangør:

Herlufsholm Orienteringsklub, Næstved

Klassifikation:

3***

Dato:

Søndag 23/8 2020

Skov:

Hannenov-Ovstrup Skovene, Falster.

Stævneplads:

Der er ingen stævneplads, men der er mødested og offentligt toilet ved Madpakkehuset/Virkethus,
Virketvej 39. Der vil være håndsprit tilgængeligt. Herfra er der snitslet til start og her vil der også
være aflæsning efter målgang.

Stævnekontor :

Der forefindes ikke stævnekontor.

Parkering:

Der er kantparkering på Virketvej og Listrupvej. Følg parkeringspersonalets anvisninger.

Kort:

Hannenov-Ovstrup Skovene, 1: 10.000 og 1:7.500, revideret i 2020. Ækvidistance 2,5m.
Kortet er farveprint og i plastposer.
Kortet har DOF’s kvalitetsstempel.

Postdefinitioner: IOF-symboler. Disse vil være påtrykt løbskortet. Der er ingen løse postdefinitioner ved start. Det vil
være muligt selv at udskrive løse postdefinitioner. Disse vil være tilgængelige på klubbens
hjemmeside samtidigt med instruktionen.
Terræn:

De fleste baner vil være i Hannenov-skoven. Lange baner vil dog også komme igennem Oustupskoven. Flad skov med tætte områder. Overvejende let gennemløbelig. Der er mange stier, grøfter og
åer. Visse steder er der kraftig, svært gennemløbelig undervegetation.

Baner:
Bane:
1
2
3
4
5
6

Klassifikation
Sort svær
Sort svær
Sort svær
Blå svær
Gul mellemsvær
Hvid let

Længde
Ca. 8-10 km
Ca. 6 km
Ca. 4,5 km
Ca. 3 km
Ca, 5 km mellemsvær
Ca. 3-4km let

Målestok
1:10.000
1:10.000
1.10.000
1:7.500
1:10.000
1:10.000

Der oprettes dame- og herreklasse på alle baner.
Startafgift: H/D-20 kr. 50,-. HD21- kr. 90,-. Leje af SI-brik kr. 15,-.
Bortkommen brik erstattes med kr. 400,-.
Der er ikke åbne baner.
Startafgift:

Betales samtidig med tilmelding til Herlufsholm Orienteringsklub, konto 6070-1216412.

Præmier:

Ingen præmier.

Kontrolenheder:

Sport-Ident.

Start:

Put & run i tidsrummet kl. 10.00-13.00. Startinterval er minimum 1 min. Lette baner får udleveret
kortet 2 min før start. Ved tilmelding bedes alle notere ønsket starttid under ”bemærkninger” f.eks

kl. 10-11, så vil vi forsøge at stille alle tilfreds med tildeling af tider. Tildelt starttid bedes overholdt.
Man går direkte fra P til start, max 15 min før sin starttid. Kommer flere sammen i bil, går man til
start ifølge første startendes tid, og får nye starttider til de øvrige.
Coronarestriktioner:

Der skal sprittes hænder og SI-brik ved start, inden man går i skoven, og efter målgang, inden
aflæsning af SI-brik. Håndsprit findes både ved start og mål.
Direkte efter målgang aflæses SI-brik, herefter går man til bilerne, venter på evt. medpassagerer her,
og kører hjem. Overhold myndighedernes generelle Corona-regler, og de af DOF udgivne
retningslinjer for orienteringsløbere.
Bliv hjemme, hvis du har nogen som helst symptomer, f.eks. feber, hoste, åndedrætsbesvær.
Husk selv at medbringe væske. Der er ikke vand/saft i skoven eller ved mål.
Start- og resultatlister vil kun findes på nettet.

Skygning:

Skygning er tilladt i klasser med sværhedsgraden hvid/let. En deltager, der har fungeret som skygge,
må ikke efterfølgende starte på samme bane.

Afstande:

Parkering – Start 100 - 1000m. Mål – parkering 100 - 1000m.

Børnebane:

Der er ingen børnebane.

Børnepasning:

Der er ikke børnepasning.

Kiosk:

Der er ikke kiosk.

Overtrækstøj:

Ingen transport af overtrækstøj.

Toiletter og bad: Offentligt toilet ved Madpakkehuset/Virkethus, Virketvej 39. Der er ikke mulighed for bad.
Førstehjælp:

Der er førstehjælpstaske samt hjertestarter ved aflæsning.

Tilmelding:

Ordinær tilmelding via o-service senest fredag 14/8 2020 kl. 23.59.
Tilmelding uden briknummer tildeles brik (med leje) Startafgift betales samtidig med tilmelding til
Herlufsholm Orienteringsklub, konto 6070-1216412.

Eftertilmelding:

Ikke muligt.

Resultatformidl:

Efter løbet hurtigst muligt på O-service og HG’s hjemmeside. Kun elektronisk resultatformidling

Instruktion:

På O-service og HG’s hjemmeside senest 3 døgn før løbsdagen.

Startliste:

Efter sidste tilmelding.

O-track:

Banerne kommer på o-track hurtigst muligt efter sidste løber er sendt i skoven.

Klage:

Ved evt klage, fremsendes denne via mail til dommer Jens Frandsen på mail jens@frandsen.nu.

Stævneleder:
Banelægger:
Stævnekontrol:
Banekontrol:
Dommer:
Korttegner:
Kortkontrollant:

Lykke Berg Mathiesen, HG. Tlf. 25566180. E-mail: Lykke@realregnskab.dk
Torben Kristensen, HG
Jens Frandsen, OK Sorø
John Knudsen, O63
Jens Frandsen, OK Sorø
John Knudsen, O63
Gunnar Grue-Sørensen
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