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Skole OL O-løb   

Program for og information om stævnet i Skive d. 14. maj 2019 

Skive Orienteringsklub byder velkommen til Skole OL lokalstævnet i orienteringsløb for 6. klasserne i Skive kommune.  

Stævnet foregår fra og i tilknytning til Skive Stadion. 

Dato og tidspunkt: 14. maj 2019 kl.  08.30 - ca. 14.00 

Mødested: Skive Stadion, Engvej 19, 7800 Skive 

Mødetidspunkt for de enkelte klasser: 

Efter råd fra lærergruppen, bliver der denne gang forskudt mødetidspunkt for at formindske ventetiden fra den først 

startende klasse til den sidst startende klasse. Elever i ”løs drift” er ikke af det gode. Det betyder, at der ikke bliver 

en fælles afslutning som tidligere år. Vinderklassen vil blive fundet efter stævnet, og skolen og klassen vil få besøg af 

formanden fra Skive AMOK og undertegnede med en lille hyldestceremoni til følge. Her vil klassen ligeledes blive 

tilbudt at deltage i finalerunden i Aarhus torsdag d. 20. juni 2019. 

Start 

Beskriv af startproceduren: 

10 min før start går alle klassens elever ind i startboksen (ved stander med klassebenævnelse). Eleverne bliver 

registreret (antal), og hver elev får udleveret et kort, hvor alle poster er indtegnet samt en kort instruktion til kortet, 

posterne, klipning af poster, ret vending af kortet og regler. Alle elever fra samme klasse starter samtidig. Se klassens 

starttid på næste sidste. Læreren starter sit ur samtidig med klassens start og gør klar til målregistrering.  

Kortet 

Hver elev får udleveret et kort med Start, Mål og 25 poster indtegnet. Posterne er nummereret fra x-x og er placeret 

rundt om i parken og på Skive Stadion. 

Poster 

Posterne består af en trefløjet orienterings-skærm på et metalstativ 

påmonteret en rød klippetang. Eleverne klipper i klippefelter med 

kontrolnumre, der er trykt på løbskortet. 

Mangepostløbet 

Bane med 25 poster, som opsøges i valgfri rækkefølge. Der er en tidsgrænse 

på 30 min. til at finde så mange poster som muligt. For hvert minut den enkelte 

elev kommer for sent trækkes 1 post fra elevens score. 

Posternes numre på kortet er de samme som kontrolnumrene i terrænet.  

Mål 

Når eleverne kommer i mål, finder de deres lærer (stander med klassebenævnelse). Læreren noterer tid samt antal 

fundne poster. Læreren udregner klassens gennemsnitlige antal fundne poster pr. elev og afleverer den endelige 

liste til sekretariatet.  

Den bedste klasse kåres som vinder dvs. den klasse, der har fundet flest poster pr. elev (i gennemsnit), har vundet. 
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Forplejning 

Eleverne får gratis frugt. Eleverne skal selv medbringe vandflaske og madpakke.  

Huskeliste 

- Vandflaske 

- Madpakke 

- Løbesko 

- Løbetøj 

- Ur 

- Tørt tøj 

- Evt. regntøj 

 

Lærerens rolle 

Din opgave som klassens lærer er at udvise god sportsånd med din klasse, holde styr på eleverne og sørge for, at 

møde- og starttiderne overholdes. Husk at informere eleverne om, at det på ingen måde er tilladt at flytte eller 

fjerne poster! Dette vil medføre diskvalifikation og er bortvisningsgrund. 

Det kræver fairplay af dig som lærer, men det er også helt i Skole OL’s ånd:  

https://skoleol.dk/alt-om-skole-ol/skole-ol-fairplay/ 

Tidsplan 

• 08.30 - 08.45  Lærerinstruktion for 8 fremmødte klasser ved cafeteriet på Skive Stadion  

• 08.45 - 09.00   Information af eleverne 

• 09.15 - ca. 10.30  Mangepostløb. Jf. startoversigt på næste side 

• 10.15  De sidste 7 klasser er mødt ind (Højslev – Skivehus – ØK – Roslev) 

• Ca. 10.30 – 10.45  Information om sprintstafet i cafeteriet for alle 15 klasser 

• Ca. 10.45 - ca. 11.30  Slut på sprintstafet og tak for i dag til de første 8 klasser 

• 11.30 – 12.00  Frokost og start på lærerinstruktion for 7 klasser i cafeteriet på Skive Stadion 

• Ca. 12.00 - ca. 13.15 Mangepostløb. Jf. startoversigt på næste side  

• Ca. 13.15 - ca. 13.30 Afslutning og tak for i dag til de sidste 7 fremmødte klasser  

Træningsmuligheder 

Skive Orienteringsklub vil i perioden tirsdag den 30. april til fredag den 10. maj arrangere mulighed for, at klasserne 

selvstændigt kan gennemføre træning inden arrangementet. Der vil blive udarbejdet mangepost- løb omkring 

Skivehus Skole på O poster med klippetang og i Krabbesholm Skov på udsatte poster. Træningen vil i store træk ligne 

det eleverne kommer ud for ved OL arrangementet den 14. maj.  

Kortene vil kunne hentes ned fra nettet (PDF filer A4) på Skive AMOK hjemmeside www.skiveamok.dk fra den 25. 

april.  

Vel mødt! 

 

 

 

https://skoleol.dk/alt-om-skole-ol/skole-ol-fairplay/
http://www.skiveamok.dk/
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Kontaktpersoner. 

Holger Hvid Olesen, Skive Kommune, tlf. 6126 6725, holger.hvid.olesen@skolekom.dk   

Gert Johannesen, Skive orienteringsklub, tlf. 2129 9845, skiveamok@gmail.com 

 Starttid Skole Klasse Antal 

1 09.15 Resen  6 A 19 

2 09.20 Resen  6 B 20 

3 09.25 Resen  6 C 20 

4 09.30 Brårup  6 A 21 

5 09.35 Brårup 6 B 22 

6 09.40 Brårup  6 C 20 

7 09.45 Aakjærskolen 6 A 24 

8 09.50 Aakjærskolen  6 B 23 

 10.30 Aakjærskolen 6 B er i mål   

 10.30  Alle 15 klasser en nu mødt ind   

 10.45 Sprintstafet for alle 15 fremmødte klasser   

 11.30 Slut på sprintstafet og start på frokost/info 

af de nye fremmødte klasser 

  

9 12.00 Højslev  6 A 18 

10 12.05 Højslev 6 B 17 

11 12.10 Roslev 6 A 20 

12 12.15 Ørslevkloster  6 A 26 

13 12.20 Skivehus 6 A 21 

14 12.25 Skivehus 6 B 20 

15 12.30 Skivehus  6 D 20 

 13.15 Skivehus 6 D er i mål   

 13.30 Afslutning for de sidste 7 klasser   

  😊   

 


