
 

Instruktion til JFM Sprint 

Fredag den 1. juni 2018 

Løbet er udtagelsesløb til det danske U16 og U20 landshold. 

Derudover er det 6. afdeling af Dansk SprintCup 

 

Mødested og parkering: Brejning Lystbådehavn, Brejning Strand 104, 7080 Børkop 
GPS 55.674109,9.687686,17 
Afmærkning fra vej 28 mellem Vejle og Fredericia i Børkop. 
Fra afkørslen er der markeret en rute til parkering. Den markerede rute 
går gennem løbsområdet, hvorfor standsning er forbudt mellem Centret i 
Brejning og Brejning Efterskole. 
I tilfælde af at p-pladserne slipper op på havnen, parkeres der ved Brejning 
Efterskole, som passeres på vej til havnen. Følg p-mandskabets 
anvisninger. 
 

Stævneplads: Ved Comwell Hotel Keller Park. 
Det er ikke tilladt at parkere ved hotellet. 
Stævnekontor åbner kl. 17.00 
 
Se oversigtskort nederst i denne instruktion 
 

Afstande og parkering: Parkering (på havnen) - stævneplads ca 600 m. 
Parkering (ved efterskolen) – stævneplads ca. 600 m 
Følg gul/sort snitzling fra parkering til stævneplads 
 
Parkering - bad  ca 3,5 km – køreskitse udleveres i stævnekontoret. 
 
Fra stævneplads - start ca. 400 m  
Følg hvid snitzling 
 

Baner: Banelængder er ifølge reglementet angivet som korteste vejvalg. 
 

Klasse Bane Type Længde Postantal 

D -12 12 Hvid - Let 1940 23 

D -14 11 Gul - 
Mellemsvær 

2650 24 

D -16 6 Sort - Svær 2520 20 

D -20 4 Sort - Svær 2770 17 

D 21 2 Sort - Svær 3500 26 

D 35 4 Sort - Svær 2770 17 

D 40 5 Sort - Svær 2720 20 

D 45 7 Sort - Svær 2590 20 
D 50 7 Sort - Svær 2590 20 

D 55 6 Sort - Svær 2520 20 



Klasse Bane Type Længde Postantal 
D 60 8 Sort - Svær 2180 17 
D 65 8 Sort - Svær 2180 17 
D 70 9 Blå - Svær 2020 18 

D 75 9 Blå - Svær 2020 18 

D 80 10 Blå - Svær 1660 13 
D 85 10 Blå - Svær 1660 13 
D/H 90 10 Blå - Svær 1660 13 
H -12 12 Hvid - Let 1940 23 
H -14 11 Gul - 

Mellemsvær 
2650 24 

H -16 5 Sort - Svær 2720 20 
H -20 3 Sort - Svær 3230 18 
H 21 1 Sort - Svær 3680 23 
H 35 2 Sort - Svær 3500 26 
H 40 3 Sort - Svær 3230 18 
H 45 3 Sort - Svær 3230 18 
H 50 5 Sort - Svær 2720 20 
H 55 5 Sort - Svær 2720 20 
H 60 7 Sort - Svær 2590 20 
H 65 7 Sort - Svær 2590 20 
H 70 8 Blå - Svær 2180 17 
H 75 9 Blå - Svær 2020 18 
H 80 9 Blå - Svær 2020 18 
H 85 10 Blå - Svær 1660 13 

 
 

Åbne baner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilføjet den 30/5 

Åbne baner Type Længde Antal poster 
Åben 1 Sort - Svær 3360 24 
Åben 2 Sort - Svær 2340 16 
Åben 3 Mellemsvær 2380 21 
Åben 4 Let 1790 21 

 
Der er mulighed for køb af åben bane på dagen, der oprettes vakante 
pladser på startlisten. 
Åbne baner købes i stævnekontoret fra kl 17.30 – 30 min før sidste start – 
der modtages kontant betaling samt MobilePay. 
Pris: 
 
Ungdom -20 år: 75 kr., Senior 21- år: 100 kr.  
Dertil kommer evt leje af SI-brik på 15,- kr. 

Da de Åbne baner er lavet som selvstændige baner, er der ikke oprettet 
vakante pladser på startlisten til disse. 

Åbne baner købt på dagen kan starte fra kl 18.40 frem til sidste ordinære 
start – dog kun 1 pr. minut. 

 
 
 
 



Radio- og væskeposter: Nogle baner har én radiopost. Tiden herfra vil blive brugt til 
resultatformidling på Liveresultat.orientering.se. 
 
Ingen væskeposter på banerne 
 
Der serveres vand og saft i mål. 
 

Kontrolsystem: Der anvendes SportIdent. 
Lejebrikker udleveres ved start. 
Mistet lejebrik erstattes med 450 kr 

Postenheder: Kontrolnumrene er markeret både lodret og vandret på posterne. 
Posterne er enten alu-stativer eller træbukke med o-skærm samt SI-enhed 
og klippetang. Det er løberens ansvar, at sikre sig at postenheden afgiver 
lyd- eller lyssignal som bekræftelse på stempling. Sker det ikke skal 
løberen klippe i kanten af kortet med klippetangen. 
 

Kort: 
 

Kortet er nytegnet i 2017 og 2018.  

1:4.000 med ækvidistance 2,5 meter.  

Printet kort på riv- og vandfast papir 
 
I tilfælde af at de Åbne baner på dagen slipper op, er der printede baner 
på alm papir i plastposer. 
 

Terrænbeskrivelse: Løbsområdet er en blanding af bymæssig bebyggelse samt nuværende og 
tidligere institutioner. Underlaget er for det meste græs, stier og 
fortov/vej. 
 
Området er fortrinsvis fladt og kan løbes i flade sko (pigsko forbudt). Der 
vil dog være enkelte niveauforskelle på alle baner 
 

Forbudte områder: Der er forbudte områder på kortet som er markeret med violet lodret 
skravering. Nogle steder er der brugt rød/hvid snitzling til at markere et 
forbudt område. Disse steder kan også ses på kortet. 
 
Nogle impassable hække og private områder er markeret med rød/hvid 
snitzling for at tydeliggøre at det er forbudt at passere. Disse snitzlinger er 
IKKE markeret på kortet. Alle impassable og private områder er naturligvis 
forbudt at betræde eller passere (og vil medføre diskvalifikation), hvad 
enten de er markeret med snitzling eller ej. 
 

Postbeskrivelser: Postbeskrivelser er påtrykt kortet og der forefindes løse postbeskrivelser 
ved start, til dem der har en holder dertil. 
 

Opvarmning: Opvarmning skal ske på et areal lige syd for starten. Følg afmærkning mod 
Start. 
 

Start: Første start er kl 18.00 
 
Fremkaldeuret viser din starttid. 
 
Der er opstillet clear + tjekpost ved indgang til startboks 1, der vil desuden 
være mulighed for at cleare/tjekke i boks 3. 
Det er løberens eget ansvar at få clearet sin brik. 



I boks 1 kontrolleres briknr og lejebrikker udleveres. 
 
I boks 2 hænger der løse postdefinitioner til dem, der har en holder hertil. 
Desuden forefindes et eksemplar af løbskortet. 
 
I boks 3 må løbere, der løber let, tage deres kort.  
Der er desuden ophængt eksemplar af løbskortet. 
Briknr tjekkes igen. 
 
I boks 4 stiller de øvrige baner sig ved deres kortkasse, og kortet tages i 
startøjeblikket, hvorefter boks 4 følges ca 15 m frem til startpunktet. 
 
For sent startende henvender sig til startpersonalet. 
 
Der foretages seedning af DOF i klasserne D/H20 samt D/H21. 
 

Mål: Løbskortet inddrages ikke – der henvises til fairplay. 
Det er forbudt, at bringe et brugt løbskort op til start- og 
opvarmningsområdet. 
 
Umiddelbart eftermålstregen aflæses brikken og der udleveres stræktider. 
 
Lejebrikker afleveres efter aflæsningen. 
 
Alle løbere skal melde sig i mål. 
 

Resultater: Resultater vil blive ophængt løbende på stævnepladsen. 
 
Desuden vil resultater og stræktider være på nettet hurtigst muligt fredag 
aften.  
Måltid og tid fra radiopost vil blive formidlet på Liveresultat.orientering.se 
under løbet.  
Banerne vil blive offentliggjort på O-track og Livelox efter sidste startende 
løber. 
 

Maxtid: 50 min for alle klasser. 
 

Overtrækstøj: Transporteres ikke 
 

Præmier: Medaljer til nr 1, 2 og 3 i alle ungdomsklasser tom D/H20. 
Medaljer til nr 1 i seniorklasser fra D/H 21 -. 
 
Kun deltagere fra jyske og fynske klubber kan vinde medaljer. 
 
Desuden præmier til alle vindere i ungdomsklasserne til og med D/H 16. 
 

Præmieoverrækkelse Forsøges afviklet hurtigst muligt efter kl. 20.00 
 
Som afslutning på præmieoverrækkelsen, foretages der lodtrækning 
blandt alle tilmeldte (også åbne baner købt på dagen) om et kurophold for 
2 personer på Comwell Keller Park, sponseret af Comwell Keller Park. 
Man skal være tilstede ved overrækkelsen for at kunne vinde præmien. 
 



Kiosk Der forefindes velassorteret kiosk på stævnepladsen, der modtager 
kontanter samt MobilePay 
 

Børnebane: Der forefindes gratis børnebane, åben fra kl. 17.30 - ca. 20.00. 
 

Toiletter: Der forefindes offentligt toilet ved parkering på havnen. 
Derudover er der opstillet toiletvogn ca 100 m fra stævnpladsen. 
 

Bad: Der er mulighed for bad i Gauerslundhallen, Fælleshåbvej 11, 7080 
Børkop. 
Hallen ligger ca. 3,5 km fra parkering ved havnen, og der kan rekvireres 
køreskitse i stævnekontoret. 
 
For de friske er der bademulighed i Vejle Fjord fra stranden øst for havnen. 
 

Ordensregler: 
 

Rygning er IKKE tilladt på stævnepladsen. 
 
Området tættest på hotellet er afspærret med snitzling, og det er 
naturligvis forbudt at passere denne. 
 
Der er ikke lukket for trafik i løbsområdet, så alm trafik må påregnes. 
Du er selv ansvarlig for at se dig for.  
Færdselsloven SKAL overholdes. 
 

Ændringer i forhold til 
indbydelsen: 
 
 
 
Tilføjet 30/5-18 

Der er ingen begrænsninger på antal Åbne baner til salg på dagen. Dog kan 
der ikke startes senere end sidste start på startlisten. 
 
Lodtrækningspræmie tilføjet 
 

Da de Åbne baner er lavet som selvstændige baner, er der ikke oprettet 
vakante pladser på startlisten til disse. 

Åbne baner købt på dagen kan starte fra kl 18.40 frem til sidste ordinære 
start – dog kun 1 pr. minut. 

Stævneledere:  Lone Rasmussen, OK Snab, njlr@dlgnet.dk tlf 6154 3444 
Banelægger: Kaj Isaksen, OK Snab  

Stævnekontrollant: Ole Binder, OK Gorm 
Banekontrollant: Peter Knudsen, OK Melfar 
Dommer: Terkel Knudsen, OK Melfar – træffes ved henvendelse til stævnekontoret. 
Korttegner: Poul A. Christensen, OK Snab 

 

 

 

 

 

 



Tak til vore sponsorer: 

 

 

 

 

 

 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oversigt over Stævneplads 
  

 

Stævnekontor 
Kiosk 

Klubtelte 

Toiletvogne 

Børnebaner 

Infotavler 


