
Instruktion til Vejlestafetten d. 5. juni 2016 

i Sønderskoven 

 

Klassifikation: Stævnet er et C***-stævne. 

Kørselsvejledning: Der er afmærkning fra krydset v. rute 170 (Koldingvej) og Hyldevej. 
Kommer du ad E45 gælder følgende: 
Nordfra: Afk. 61A, Vejle C, følg Fredericiavej, drej til venstre ad Koldingvej. 
Sydfra: Afk. 61B, Vejle S, følg Grønlandsvej, drej til højre ad Koldingvej. 
Stævneplads: Søndermarksskolen, Søndermarksvej 117, 7100 Vejle. 

Afstande og parkering: Parkering foregår ved Søndermarks Hallen syd for skolen og langs 
Søndermarksvej. 
Vær meget opmærksom på p-hjælpernes anvisninger og følg gul/sort 
snitzling til stævnepladsen så du ikke kommer ind i løbsområdet. 
Afstand til stævnepladsen, 100-500 meter. 
Toilet og bad forefindes på stævnepladsen. 
Velassorteret kiosk forefindes på stævneplads.  

Baner: Classic Længde/Sværhedsgrad Tilladt for  Antal poster 

1. Tur 4,9 km svær Alle 21 
2. Tur 4,1 km svær -H16 og 

H40- samt 
damer 

16 

3. Tur 4,1 km svær -H16 og 
H40- samt 
damer 

16 

4. Tur 6,2 km svær Alle 23 
Ungdom Længde/Sværhedsgrad Tilladt for Antal poster 

1. Tur 3,4 km let H/D12 samt 
H/D14B 

14 

2. Tur 2,6 km begynder H/D10 samt 
H/D12B 

18 

3. Tur 3,4 km let H/D12 samt 
H/D14B 

14 

4. Tur 3,7 km mellemsvær H/D14 samt 
H/D16B 

17 

Fri Længde/Sværhedsgrad Tilladt for Antal poster 

1. Tur 3,7 km mellemsvær Alle 17 
2. Tur 3,4 km let Alle 14 
3. Tur 3,7 km mellemsvær Alle 17 

 

Radio- og væskeposter: Samtlige baner har en radiopost umiddelbart før målgang, men vær selv 
meget opmærksom da speakningen ikke kan nå at varsle alle. 
Opløbet går langs stævnepladsen og giver en god varsling når løberne 
kommer ind til skiftet. 
På mellemsvære og svære baner passeres radiopost og publikumspost 
synligt fra stævnepladsen med ca. 500-1000m til målgang. 



Der forefindes vand på mellemsvære og svære baner samt vand og saft i 
mål. 

Kontrolsystem: Der anvendes EMIT. 
Klubposer med brikker, backupkort og brystnumre udleveres ved 
beregningen fra kl. 09:15. 
Backupkort til åbne baner udleveres ved teltet for åbne baner.  

Kortet: 
 

Kortet er nytegnet i 2013 på baggrund af COWI´s digitale grundmateriale 
og revideret foråret 2016.  

Kortet er tildelt DOF’s kvalitetsmærke.  
1:10.000 med ækvidistance 5 meter.  
Trykt på rivfast papir. 
 
Vær opmærksom på at der i enkelte områder forekommer diffuse spor fra 
mountainbikes som ikke er markeret på kortet. 
 
Terrænbeskrivelse: 
Østjysk blandingsskov med vekslende gennemløbelighed. Primært høj 
åben bøgeskov med let gennemløbelighed, der enkelte steder er med ung 
bøgepur. Partier med nåleskov, samt få lysåbne områder med stærk 
undervegetation. I den sydligst del desuden åbne områder med primært 
højt græs og spredt bevoksning. Generelt mange stier. Kuperingen veksler 
fra let til stærk kupering, med et relativt fladt plateau midt på kortet 
omkranset mod nord og øst af stærkt kuperede områder langs Mølholm Å. 

Postbeskrivelser: Posteskrivelser er påtrykt kortet og der forefindes IKKE løse 
postbeskrivelser ved start. 

Brystnumre: Alle stafetløbere skal bære synligt brystnummer. 

Start: Starttider: Classic: 10:00, Ungdom 10:10, Fri 10:20. 
Hver løber er selv ansvarlig for at brikken er nulstillet inden start.  
Følg startpersonalets og speakerens anvisninger. 
Fra skiftezonen er der ca. 100 meter frem til startpunktet som er markeret 
med en skærm. Ruten er snitzlet og skal følges. 

Skifte: Løberne afleverer kortet ved indløbet til skiftezonen, stempler målposten 
og fortsætter til kortophænget, hvor kortet til næste turs løber tages og 
afleveres til holdkammeraten. 
Aflæsning af brikken sker ved udgangen fra skiftezonen.  

Efterstart: Forventes omkring kl. 13:15. Det præcise tidspunkt oplyses af 
speakningen. 

Udlevering af kort: Udleveres når efterstarten er gået. 

Mål: Det er vigtigt at alle løbere afleverer deres kort ved målgang inden skiftet 
til næste tur. 
Vær opmærksom på at tage det rigtige kort til næste løber og følg 
skiftepersonalets anvisninger. 
Lejebrikker afleveres efter aflæsningen ved udgangen fra skiftezonen.  

Mobile pay: Det er muligt at betale med mobile pay i kiosken og ved de åbne baner. 
Dette gøres på tlf: 2627 6497 hvorefter du skal huske at vise din kvittering. 
Ved køb i kiosken skriver du KIOSK i beskeden og ved køb af baner skrives 
BANE i beskeden. 



Navneændringer: På dagen kan der foretages ændringer ved henvendelse i beregningen i 
tidsrummet 09:00-09:45 mod et gebyr på 10 kr.  

Maxtid: 5 timer for et stafethold. 2,5 time for åbne baner. 
Præmier: Der er præmier til følgende: 

Classic: De tre bedste hold samt bedste familiehold. 
Ungdom: De tre bedste hold. 
Fri: Det bedste hold. 
Der er ingen præmier på åbne baner. 
Præmieoverrækkelse annonceres via speakningen når der er truffet en 
afgørelse i alle klasser. 
Formentlig omkring kl. 13:30. 

Åbne baner: Følgende åbne baner sælges fra teltet med åbne baner så længe lager 
haves. Put&run i tidsrummet 10:30-13:00: 

 Længde/Sværhedsgrad Antal poster 

Bane 1 6,2 km svær 23 
Bane 2 4,1 km svær 16 
Bane 3 3,7 km mellemsvær 17 
Bane 4 3,4 km let 14 
Bane 5 2,6 km begynder 18 

Starten for de åbne baner foregår med samme indgang til skiftezonen som 
stafetten, så vis hensyn. 
Umiddelbart efter målgang går de åbne baner til separat aflæsning.  

Børnebane: Gratis børnebane forefindes på stævnepladsen fra 09:45-13:30. 
Rettelse fra indbydelsen: I indbydelsen under punktet start hedder den nye stafet-klasse ”åben”, 

men der menes selvfølgelig ”fri”. 
Stævneledelse: 
 

Stævneleder: Steffan Laier, OK Snab, Tlf 2844 4894, slaier_9@hotmail.com 
Banelægger: Martin Busch, OK Snab 
Stævnekontrol: Lone Rasmussen, OK Snab 
Banekontrol: Torben Kristensen, OK Snab 
Overdommer: Poul Erik Buch, OK Gorm 
Kan træffes på stævnepladsen ved kontakt til stævneleder. 

 
 

   
 

 



 
 

 


