
Skive orienteringsklub 

Instruktion - Sprintprolog ved JFM sprint i Skive 2017 

Klassifikation: 
C-løb, 2 stjerner. 
 
Dato: 
Lørdag d. 10. juni 2017 kl. 13.00 
 
Løbsområde: 
Skive Midtby. 
 
Mødested: 
Aakjærskolen, Asylgade 6, 7800 Skive. 
Afmærkning fra Asylgade, 7800 Skive. 
 
Parkering: 
P-Plads ved Reberbanen 11, 7800 Skive. 
Afmærkning fra Reberbanen, 7800 Skive. 
 
Afstande: 
Parkering til stævneplads: 200 - 300 m. til stævneplads. 
Stævneplads til start. 250 m. 
Følg rød/hvid/blå afmærkning). 
 
Kort: 
Orienteringskort Skive By, revideret i 2017. 
Målestok 1:4.000. Ækvidistance 2,5 m. 
Printede kort på riv- og vandfast papir. 
 
Terræn: 
Byområde med snørklede gader, boligblokke, butikker, skole, parcelhuse og grønne områder. 
Mange veje og stier. 
Hårdt underlag (O-sko med jernpikke er ikke tilladt). 
 
Forbudt område: 
Der er en del byggeri i Skive bymidte, områderne er markeret med rød skravering. 
Vær meget opmærksom på du ikke må krydse beplantninger som har den mørkegrønne farve der 
signalerer forbudt. 
Beplantningerne kan være meget lave, men må alligevel ikke passeres. Det samme gælder naturligvis 
områder med den olivengrønne farve. 
Sørg for at studere opslaget med korrekt adfærd skrevet af Kell Sønnichsen fra OK Pan. 
Link til det findes også her: http://okpan.dk/sprintchamp/2017/korrekt-adfaerd.PDF 
 
Trafik: 
Pas på dig selv i trafikken, og tag hensyn til andre turister og færdende i Skive by. 

https://www.google.dk/maps/place/Asylgade+6,+7800+Skive/@56.5666959,9.0208934,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464bd83c8eed6a95:0x2f963340f0835cfc!8m2!3d56.5666959!4d9.0230821?hl=da
https://www.google.dk/maps/place/Reberbanen+11A,+7800+Skive/@56.5648848,9.0234012,220m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x464bd83b91dce807:0xe6c0cd3251302a4e!8m2!3d56.5648848!4d9.0244955?hl=da
http://okpan.dk/sprintchamp/2017/korrekt-adfaerd.PDF


 
Klasser: 
Klasse - Kategori - Banelængde - Antal poster: 
• D12 - Let - 1,8 km - 20 poster 
• D14 - Mellemsvær - 2,1 km -18 poster 
• D16 - Svær - 2,3 km -17 poster 
• D20 - Svær - 2,8 km - 20 poster 
• D21 - Svær - 2,8 km - 20 poster 
• D35 - Svær - 2,8 km - 20 poster  
• D40 - Svær - 2,8 km - 20 poster 
• D45 - Svær - 1,9 km - 16 poster 
• D50 - Svær - 1,9 km - 16 poster 
• D55 - Svær - 1,9 km - 16 poster  
• D60 - Svær - 1,9 km - 16 poster 
• D65 - Svær - 1,9 km - 16 poster 
• D70 - Svær - 1,9 km - 16 poster  
• D75 – Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
• D80 - Svær - blå - 1,9 km - 16 poster 
• D85 – Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
• D/H90 - Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
• H12 - Let - 1,8 km - 20 poster  
• H14 - Mellemsvær - 2,1 km -18 poster 
• H16 - Svær - 2,8 km - 20 poster 
• H20 - Svær - 3,3 km - 22 poster 
• H21 - Svær - 3,3 km - 22 poster 
• H35 - Svær - 3,3 km - 22 poster 
• H40 - Svær - 3,3 km - 22 poster 
• H45 - Svær - 2,8 km - 20 poster 
• H50 - Svær - 2,8 km - 20 poster  
• H55 - Svær - 2,3 km -17 poster  
• H60 - Svær - 2,3 km -17 poster 
• H65 - Svær - 2,3 km -17 poster 
• H70 - Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
• H75 - Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
• H80 - Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
• H85 - Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
• D/H90 - Svær, blå - 1,9 km - 16 poster 
 
Åbne baner: 
Der vil være åbne baner (samme som ordinære baner). 
De åbne baner sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen så længe oplaget rækker. 
Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser. 
Pris: D/H-20: 60 kr. D/H21- 80 kr. Det koster 15,- at leje en brik. 
Sælges fra stævnekontoret. 
 
Kontrolsystem: 
EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. 
  
Lejebrikker: 



Udleveres ved start. 
 
Backupkort: 
Udlevere ved start. 
 
Løse definitioner: 
Udleveres ved start. 
 
Væske: 
Ingen væske på banerne. 
Væske og tynd saft ved mål. 
 
Start: 
Afmærkning til start med pile og snitsling. 
Individuel start med minimum 1 minuts interval ifølge startlisten.  
De sædvanlige 4 startbokse.  
Starten afvikles ved opråb af navne. Når fremkaldeuret viser din start tid skal du gå ind i boks 1 hvor 
backupkort og evt. lejebrik udleveres.  
I 2. boks vil der være løse postdefinitioner. Holder er påkrævet.  
I 3. boks får D12 og H12 kortet udleveret.  
I 4. boks må du tage dit kort og kontrollere klassen. Men ikke se på banen.  
5 sekunder før start lægger du brikken i nulstillingsenheden (Post 0) 
Når det lange bip lyder må du starte. 
Startpunktet er markeret med en O-skærm. 
For sent startende skal henvende sig til startpersonaler for anvisning af start. 
Der er ingen transport af overtrækstøj fra start til stævneplads. 
 
Posterne: 
Stativ med orange-hvid skærm og EMIT enhed på toppen. Postnummer er angivet med sort på hvid 
vandret skrift på skilt på begge sider af posten. 
  
Mål: 
Registrering i post på målstregen er afgørende for tiden. 
Kortet må beholdes men ikke vises til løbere der endnu ikke er startet. Fair play forventes. 
Lejebrik afleveres. 
 
Max tid: 
45 min. 
 
Kiosk: 
Med meget begrænset udvalg. 
 
Omklædning og overtrækstøj: 
Udendørs. 
Der er ingen transport af overtrækstøj fra start til stævneplads. 
Begrænset muligheder for opstilling af klubtelte. 
 
Bad og toiletter: 
På skolen. 



 
Børneaktivering: 
Ingen. 
 
Børnebaner: 
Ingen. 
 
Tilmelding: 
Ingen eftertilmelding - der henvises til køb af åbne baner på dagen. 
 
Præmier: 
Ingen. 
 
Resultatformidling: 
Opslåes på stævnepladsen og kommer på nettet senere på dagen. 
  
Stævneorganisation:  
Træffes på stævnepladsen via stævnekontoret 
• Stævneleder: Gert Johannesen Skive AMOK 
• Banelægger: Erik Flarup, Skive AMOK  
• Banekontrol: Niels F. Mortensen, Skive AMOK  
• Stævnekontrol: Keld Gade, Viborg OK 
• Dommer: Pia Gade, Viborg OK 
 
Oplysninger: 
Ved stævneleder Gert Johannesen, Møllebakken 4, 7800 Skive. Tlf. 3266 5966 – e-mail: 
SkiveAMOK@gmail.com 
 


