
Instruktion til Vejlestafetten d. 6. maj 2017 

i Tirsbæk 

 

Klassifikation: Stævnet er et C**-stævne. 

Mødested og parkering: Jollehavnen ved Tirsbæk Strand, Strandvejen, 7120 Vejle Ø 
Afmærkning fra krydset Horsensvej/Juulsbjergvej samt 
Strandvejen/Kirkebakken 
Bemærk INGEN adgang fra Tirsbækvej 

Afstande og parkering: Parkering-stævneplads 900 m. 
Følg rød/hvid snitzling. Denne skal følges, da området udenfor grusvejen 
er løbsområde. 
Starten foregår på stævnepladsen. 

Baner: Classic Længde/Sværhedsgrad Tilladt for  Antal poster 
1. Tur 5,1 – 5,3  km svær Alle 17 
2. Tur 4,2 – 4,4 km svær -H16 og 

H40- samt 
damer 

15 

3. Tur 4,2 – 4,4 km svær -H16 og 
H40- samt 
damer 

15 

4. Tur 5,1 – 5,3 km svær Alle 17 
Ungdom Længde/Sværhedsgrad Tilladt for Antal poster 

1. Tur 3,2 km let H/D12 samt 
H/D14B 

16 

2. Tur 2,5 km begynder H/D10 samt 
H/D12B 

13 

3. Tur 3,2 km let H/D12 samt 
H/D14B 

16 

4. Tur 4,0 km mellemsvær H/D14 samt 
H/D16B 

14 

Fri Længde/Sværhedsgrad Tilladt for Antal poster 
1. Tur 4,0 km mellemsvær Alle 14 
2. Tur 3,2 km let Alle 16 
3. Tur 4,0 km mellemsvær Alle 14 

 
Der er gaflinger på alle svære baner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Åbne baner Åbne baner Længde/Sværhedsgrad Antal poster 
Åben 1 5,3 km svær 16 
Åben 2 4,4 km svær 14 
Åben 3 4,0 km mellemsvær 14 
Åben 4 3,2 km let 16 
Åben 5 2,5 km begynder 13 

 
Forhåndstilmeldte løbere på Åbne baner, har fri start fra kl. 11.30 – 13.30. 
Kort, evt. lejebrik samt løse postdefinitioner udleveres i teltet med Åbne 
baner. 
 
Umiddelbart efter målgang går de åbne baner til separat aflæsning. 
Kort fra Åbne baner inddrages ikke, der henvises til fairplay. 
 
Der kan også købes åbne baner på dagen, så længe lager haves. 
Købes i kiosken, derefter henvender man sig i teltet for åbne baner. 

Radio- og væskeposter: Der er en forvarslingspost på alle baner kort før mål.  

Speakningen forsøger at forvarsle alle løbere, men løberne er selv 
ansvarlig for at være klar i skifteboksen. 
 
Der er mulighed for at passere vanddepot på alle baner undtagen 
begynder.  
 
Der serveres vand og saft i mål. 
 

Kontrolsystem: Der anvendes SportIdent. 
Bemærk ændring pr. 24/4 2017 i forhold til indbydelsen 
Grundet hardwaremæssige udfordringer med Sportidents onlineposter, bliver 
Vejlestafetten 2017 afviklet uden TouchFree stempling. Posterne skal således 
stemples på helt alm vis. 
Lejebrikker bliver naturligvis kun alm  SI-brikker og du skal kun betale15 i 
brikleje - også selvom du måske allerede har angivet at du vil leje en 
TouchFree. 

Brikleje 15,- kr 
Klubposer med brikker og brystnumre udleveres ved beregningen fra kl. 
10:15. 

Kort: 
 

Kortet er nyrevideret i 2016 og 2017 på baggrund af COWI´s og 
MapMagic’s digitale grundmateriale, hvilket har givet anledning til at  en 
del gamle skævheder er blevet rettet op. 

1:10.000 med ækvidistance 5 meter.  
Printet kort på riv- og vandfast papir. 
 

Terrænbeskrivelse: Østjysk blandingsskov med vekslende gennemløbelighed. 
Primært stærkt kuperet, høj åben bøgeskov med let gennemløbelighed, 
suppleret af tætheder af granskov. 
På grund af igangværende og nyligt udført træfældning ligger der bunker 
af grene og en del kvas i dele af skoven. Mange steder er signaturen for 
undervegetation udeladt af hensyn til læsbarheden. 
De længste svære baner passerer et let kuperet, mere grøfterigt område 
med ung skov. 
Generelt mange stier, hvoraf en del er hjulspor af lidt tilfældig karakter. 
 
 



Forbudte områder: Forbudte områder er skraveret på kortet. 
Et enkelt forbudt område, er ligeledes markeret med rød/hvid  snitzling i 
terrænet. 
Forbudte områder skal naturligvis respekteres. 

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

Brystnumre: Alle stafetløbere skal bære synligt brystnummer. 
Brystnumrene ligger i klubposen. 

Start: Der er fællesstart for 1. tur som følger: 
Classic 11:00, Ungdomsklassen 11:10, Fri 11:20 
På Classic er der den traditionelle fidusstart på 1. tur. 
Åbne baner har put and run fra kl 11.30 – 13.30 
Hver løber er selv ansvarlig for, at brikken er clearet og checket inden 
start.  

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. 14:15. 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.  
 
Åbne baner:  Umiddelbart efter målgang går de åbne baner til separat 
aflæsning. 

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

Maxtid: 5 timer for et stafethold. 2,5 time for åbne baner. 
Præmier: Classic: Præmier til de tre bedste hold samt bedste familiehold. 

Ungdom: Præmier til de tre bedste hold. 
Fri: Præmie til det bedste hold. 
Åbne baner: Ingen præmier. 

Børnebane: Der forefindes gratis børnebane, åben fra kl. 10:45 - ca. 14.00. 
Stævneledere:  Rikke og Lone Rasmussen, OK Snab, njlr@dlgnet.dk tlf 6154 3444 
Banelægger: Peter Gammeljord, OK Snab  

Stævnekontrollant: Steffan Laier, OK Snab 
Banekontrollant: Jakob I. Pedersen, OK Snab 
Dommer: Poul Erik Buch, OK Gorm – træffes ved henvendelse til stævneleder 
 



  

 

 

 


