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Indbydelse 
 

OK Snab indbyder til åbent stævne med 2. divisionsmatch  

i COWI Ligaen - søndag den 28. august 2016 - i  

Munkebjerg skov – den vestlige del. 
 

 

Klassifikation: Stævnet er et ***B-stævne med divisionsmatch for klubberne i 2. 
division tilhørende region Sydjylland og Fyn. 

 Stævnet er også et åbent stævne for deltagere fra DOF´s klubber. 
Udenlandske deltagere er også velkomne til at deltage.  

Løbsområde:  Munkebjerg Skov – Den vestlige del. 

Mødested & Parkering: Ulvehavevej 61, Vejle på DEWI – Danfoss A/S ´s parkeringsplads, og 
Karetmagervej nr. 19C til 19E – ejendommenes parkeringsarealer.  
GPS koordinater: B: 55.684516 L: 9.573508 
Afmærkning fra Afkørsel nr. 61a Vejle C på motorvej E45. 
 

Stævneplads: På græsmark ud for Karetmagervej nr. 19A / 19B. 
 

Kortet: Alle aldersklasser: Munkebjerg Skov  1:10.000, ækv. 5 m, nytegnet 2014 - 
på baggrund af COWI's digitale grundmateriale og ISOM 2000 
Revideret i 2016 af Steen Frandsen 
 

 Printede kort med DOF´s kvalitetsmærke på rive- og vandfast papir. 

 

Terrænbeskrivelse: Munkebjerg Skov, Vest er en meget afvekslende og stærkt kuperet 
blandingsskov med en del undervegetation, og nogle banelængder er 
derfor let forkortede.  I den vestlige og østlige del af skoven er der et 
mindre vej- og stisystem, mens den midterste del er mere ubefærdet 
næsten uden stier.  

 Den østlige del af kortet omkranser Vejle Golfklubs baner.  
Det er strengt forbudt at løbe på golfbanen. Det er ej heller tilladt at 
kantløbe golfbanen. I et enkelt tilfælde kan (må) golfbanen krydses ad en 
markvej. 

Den nordlige kant af kortet udgøres af jernbanen, som det er strengt 
forbudt at løbe på. 

Kort før mål skal nogle baner igennem en nyopført strømførende 
indhegning. På naturlige steder er der lavet overgange, som er markeret 
på kortet. Under forudsætning af, at hegnet ikke beskadiges, må det dog 
passeres alle steder. 
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Da flere stier formentlig vil vokse til i løbet af sommeren, kan der 
forekomme enkelte snitzlede stræk på begynderbanen og den lette 
bane. Dette vil fremgå af slutinstruktionen.   

Afstande:  Parkering - Stævneplads : fra ca. 300 til ca. 500 m 
  Stævneplads – Start : ca. 1.600 m 
 
 

Klasser, Divisionsmatch: Der tilbydes følgende baner – med de tilhørende respektive aldersklasser 
- i henhold til DOF´s reglement 2015 for divisionsturnering.  

 
Gruppe 

 

Klassifikation 

 

Klasser 

 

Banelængde 

(km) 

Bane 

nr. 

H1 sort - svær  H -20, H 21-, H 35- Ca. 7,8 1 

H2   H 40-, H 45-         Ca. 5,9 2 
H3   H –16A, H 50-, H 55- Ca. 5,2 3 
H4   H 60-, H 65- Ca. 4,0 4A 
H5 blå - svær H 70 Ca. 2,9 5A 
H6 gul - mellemsvær H -14, H -16B Ca. 4,6 6 
H7   H -20B, H 21B, H 35-B  Ca. 4,6 6 
H8 hvid - let H -12, H -14B, H -20C, H 21-C Ca. 3,1 7 

 

D1 sort - svær  D -20, D 21-, D 35- Ca. 5,9 2 
D2   D 40-, D 45- Ca. 5,2 3 
D3   D –16A, D 50-, D 55- Ca. 4,0 4B 
D4   D 60-, D 65- Ca. 3,0 5B 
D5 blå - svær D 70- Ca. 2,8 8 
D6 gul - mellemsvær D -14, D -16B Ca. 3,9 9 
D7   D -20B, D 21-B, D 35-B Ca. 3,9 9 

D8 hvid - let D -12, D -14B, D -20C,  D 21-C Ca. 3,1 7 

D/H - B9 
grøn - begynder 

H-10, D-10, H-12B, D-12B, 
Begynder Ca. 2,8 10 

 
  

Klasser, åbent stævne: I det åbne stævne tilbydes de samme baner som angivet ovenfor. 
 
 

Børnebaner:  Der tilbydes gratis børnebane med en lille præmie til alle under 13 år. 
 Start fra kl. 09.30 – 12.30 
 
Præmier: Guldmedalje til vinder i aldersklasse: H-10, D-10, H-12A, D-12A, H-12B, 

D-12B, H-14B og D-14B, 
 Gavekort til vinder i aldersklasse: H-16, D-16, H-16 B og D-16 B. 
 Det er en forudsætning af alder er opgivet ved tilmelding. 
 
Kontrol/tidtagning: EMIT.   Backup-kort udleveres ved start lige efter indkald. 

Egen - forud tilmeldt – Emit brik-nummer skal anvendes.  
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Manglende briktilmelding betragtes som ønske om leje af brik.  
Lejebrikker udleveres ved start, og skal afleveres ved målgang. 
Mistet lejebrik skal erstattes med 400,- kr.  

 

 

Start: Første start er kl. 10.00.  

Startlister bliver udført således, at deltagere i divisions-matchen ikke 
blandes med de øvrige tilmeldte deltagere i det åbne stævne.  

Der er fremkald 4 min. før start. 

Løbere på bane 10 har fri starttid ”Put and run” i tidsrummet 9.45 til den 
sidste ordinære starttid.  

Deltagere på bane 7 og bane 10 får deres kort udleveret 2 min. før start. 
Alle øvrige løbere får kortet i startøjeblikket. 

Stævnekontor: På stævnepladsen, hvor der er åbent fra kl. 9.00 
 

Service: Velassorteret kiosk på stævnepladsen, hvor der er åben fra kl. 9.00.  
Toiletvogn ved Stævnepladsen – og Toiletvogn ved Start. 
Der er ikke mulighed for bad. 
Der er ingen børneaktivering. 

  
Startafgift:  Aldersklasser -20 år:  55,- kr. 

Øvrige aldersklasser: 80,- kr. 
Leje af EMIT-brik:  15,- kr. 
 
Startafgift indbetales klubvis, samtidig med godkendelse i O-service til 
OK Snab´s konto i Danske Bank:   Reg. nr. 9402 – Konto nr. 72 56 361 

 
Tilmelding:  Skal være via O-Service – senest fredag den 19. august 2016.  

Vær opmærksom på at tilmeldingen er opdelt i følgende afsnit: 

- Divisionsmatch, B-løb (Ordinær tilmelding og Eftertilmelding) 
- Åbent stævne, B-løb 

Tilmelding skal ske klubvis i hvert afsnit, og være godkendt af 
klubadministrator. EMIT-briknummer skal oplyses ved tilmelding.  
 

Eftertilmelding:          Senest onsdag den 24. august 2016 - kl. 18.00 - via O-Service. 
Herefter kan eventuelle rettelser sendes til Henning Schou –  
kun pr. E-mail: henning@h-schou.dk  
Tillægspris: 20 kr. pr. deltager. 
 
Derefter kan der ikke tilmeldes flere til divisionsmatchen, og tilmeldte 
deltagere i divisionsmatchen kan ikke skifte bane eller klasse. 
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Ledige starttider – kun for det åbne stævne:   

Er man ikke tilmeldt det åbne stævne rettidigt, kan der i stævnekontoret 
på stævnepladsen købes en bane fra kl. 10:00 til kl. 13:00 – så længe 
kortoplaget rækker – derefter på printede kort i plastpose.  
Det koster normalt startgebyr + 20 kr. + evt. EMIT brikleje. 

 
Instruktion og startliste: Instruktionen offentliggøres på OK Snab`s hjemmeside (www.ok-snab.dk/) 

senest onsdag den 25. august 2016.  

Startliste for Divisionsmatchen og Startliste for det åbne stævne 
offentliggøres samme sted fredag den 26. august 2016.  

Resultatformidling: På stævnepladsen samt på OK Snab´s hjemmeside (ok-snab.dk)  

Stævnekontrol: Erik Fischer Krogh, Kolding OK  

Banelægger:  Jesper Fenger Grøn, OK Snab 

Banekontrol:  Flemming Jørgensen, OK Snab 

Dommer:   Steen Sig Andersen, Kolding OK 

Stævneleder: Peter Skov Nielsen, OK Snab  
 Mobil: 27 23  14 42  ,  E-mail: peter.skov@privat.dk  

 

 
 

 
 
 

 
 

 


