
DM Mix-sprint-stafet – 26. maj 2019 - Indbydelse         Rev. A: 24. april 2019 
 

SIDE 1 AF 5 
 

DM Mixsprint-stafet 2019 

Indbydelse  

 

 

 
 Søndag den 26. maj 2019, Grindsted By 

 
Arrangør  WOC 2020, Danmark  

 
Klassifikation 
 

DM Mixsprint-stafet - A stævne. 5 stjerner   
 
Indgår i Sprintcup 2019. 
 

Dato og tid 
 

Søndag den 26. maj 2019 – Stævnepladsen / Stævnekontor åbner kl. 09.00 

Løbsområde 
 

Grindsted by. 

Mødested 
 

Adgang til parkeringsplads kun fra Søndre Boulevard, der kommer fra Tingvejen 
(rute 30), hvor der også er afmærkning. 
 
Parkering syd for Magion på græs-boldbane.    GPS: Sønder Boulevard 10. 
 
Ovennævnte parkering - og angivet snitsling frem til stævneplads - skal benyttes for 
ikke at passere gennem løbsområdet. Færdsel uden for afmærket rute i løbsområdet 
medfører diskvalifikation. 
 

Stævnecenter 
 

Stævnecenter/stævneplads er ved Grindsted Gymnasium. 
 

Kort Grindsted, 1:4.000 med en ækvidistance på 2,5 m  
 
Kortet vil være nytegnet i maj 2019 efter ISSOM 2007 og forventes tildelt DOF’s 
kvalitetsmærke. 
Kortet er printet på riv- og vandfast papir. 
 

Terræn Bymæssig bebyggelse med mindre åbne græsarealer, parkeringsarealer og 
parkområder. 
 
Der er kun små højdeforskelle. 
 

Start-ret 
 

Alle løbere som er medlem af en orienteringsklub, der er medlem af DOF eller IOF 
kan starte. Kun medlemmer af DOF kan blive danske mestre.  
 
Alle – også ikke-orienteringsløbere – kan tilmelde sig på en åben bane. 
Deltager i Mix-sprint-stafet må ikke først deltage på en åben bane. 
 

Klasser 
 

Banelængder følger DOF's reglement 2019 § 4.1.2.3 
Banelængder og postantal oplyses i Instruktionen. 
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Holdklasse 
 

Sværhedsgrad Vindertid 

D/H12 
(mindst 1 dame) 
Rækkefølge: 
D/H er valgfri 
 

1. Tur – HVID (Let – ikke gaflet)  
2. Tur – GRØN (Begynder – ikke gaflet) 
3. Tur – HVID (Let – ikke gaflet) 

 
3 x (12-15) – i alt 
40 – 45 minutter 

D/H16 
(mindst 1 dame) 
Rækkefølge: 
D/H er valgfri 
 

1. Tur – SORT (Svær - gaflet)  
2. Tur – GUL (Mellemsvær– ikke gaflet) 
3. Tur – SORT (Svær - gaflet) 

 
3 x (12-15) – i alt 
40 – 45 minutter 

D/H  
(mindst 2 damer) 
Rækkefølge: 
D-H-H-D 

1. Tur – SORT (Svær – gaflet) 
2. Tur – SORT (Svær – gaflet) 
3. Tur – SORT (Svær – gaflet) 
4. Tur – SORT (Svær – gaflet) 

 

 
4 x (12-15) – i alt 
55 – 60 minutter 

D/H45 
(mindst 1 dame) 
Rækkefølge: 
H-D-H 
 

1. Tur – SORT (Svær- gaflet) 
2. Tur – SORT (Svær- gaflet) 
3. Tur – SORT (Svær- gaflet) 

 

 
3 x (12-15) – i alt 
40 – 45 minutter 

D/H60 
(mindst 1 dame) 
Rækkefølge: 
H-D-H 
 

1. Tur – BLÅ (Svær – gaflet) 
2. Tur – BLÅ (Svær – gaflet) 
3. Tur – BLÅ (Svær – gaflet) 

 

 
3 x (12-15) – i alt 
40 – 45 minutter 

 
 

Åbne baner 
 

Følgende baner (ikke stafet) udbydes med fri tilmelding, der foretages via den 
ordinære tilmelding.  

Bane Sværhedsgrad Længde 
Åben 1 

 

SORT (svær – ikke gaflet) Ca. 4 km 

Åben 2 

 

SORT (svær – ikke gaflet) Ca. 3 km 

Åben 3 

 

GUL (Middelsvær – ikke gaflet) Ca. 3 km 

Åben 4 

 

HVID (Let – ikke gaflet) Ca. 2 km 

Åbne baner kan også købes på stævnepladsen fra kl. 10.00 – 11.30 i stævnekontor, 
hvor der tillægges 10 kr. til pris angivet nedenfor ved tilmelding. 

  
Præmier 
 

De 3 hurtigste hold i alle klasser præmieres med DOF´s medalje (til hver deltager) i 
hhv. guld, sølv og bronze. 
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Medaljer uddeles hvor alle personer er medlem af den samme klub under Dansk 
Orienteringsforbund, og som er dansk statsborger, eller på stævnedagen er tilmeldt 
folkeregisteret i Danmark. 
 
Der er ikke præmier på åbne baner. 
 

Kontrolsystem Løbet afvikles med Sportident.  
 
Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummer ved tilmelding. 
Tilmelding uden briknummer tildeles en lejebrik af Beregning. 
Lejebrikker vil blive udleveret i klubposerne fra Stævnekontoret. 
 
En ikke afleveret lejebrik ved beregning skal erstattes med 500 kr. 
 

Start 10.00: D/H12 
10.05: D/H16 
10.10: D/H45 
10.15: D/H60 
10.20: D/H 
 
Start på de Åbne baner er på stævnepladsen fra kl. 10.30 og frem til kl. 12.00. 
 

Afstande 
 

Maks. 8 - 900 m fra parkering til Stævneplads / Start (følg blå/hvid snitsling). 
 

Mål Mål for stafet baner – og for åbne baner - er på stævnepladsen. 
Udleveret kort ved start inddrages i mål. Nyt kort udleveres når sidste løber er startet. 
 

Kom-og-prøv-bane 
 
Publikumsbane 

Kom-og -prøv-bane med EMIT, og med præmie til hver gennemført deltager. 
Ledsager til et barn på denne, må ikke gennemføre banen, før denne deltager i DM 
Mixsprint-stafet, eller på en åben bane.  
Der er en gratis at starte. 
 

Børneaktivitet 
 

Der tilbydes ikke børneaktivering. 
 

Toilet Forefindes på Gymnasiet i tilknytning til stævnepladsen. Afstand ca. 150 m 
 

Bad 
 

Der er bad- og omklædning i Magion, der er beliggende tæt ved parkering. 

Kiosk Kiosken tilbyder tykke grillpølser m. brød, sandwich med skinke, sandwich med æg, 
frugt og müslibarer, kage, chips, diverse chokolade og slik.  

Desuden vil der være te, kaffe, kakao, juice, øl, vand og sodavand.  

Magions Café tilbyder morgenmad om søndagen – se efterfølgende. 
 

Overnatning https://www.visitbillund.dk/billund/familieferie-i-billund 
http://www.grindstedcamping.dk/ 
https://www.hotelsvanen-grindsted.dk/ 
 
Det er ikke tilladt at overnatte på det for stævnet lukkede område. 

Speakning Der vil være speakning på stævnepladsen. 
 

Tilmelding Ordinær tilmeldingsfrist er fredag den 10. maj 2019 kl. 24.00 
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For løbere, der er organiseret under Dansk Orienterings-Forbund, skal tilmeldinger 
ske klubvis via O-Service. 
 
For løbere der ikke er organiseret under Dansk Orienterings-Forbund, og som derfor 
ikke har adgang til O-Service, skal tilmelding ske ved E-mail til entry@woc2020.dk 
 
Løbere, der hverken er organiseret under Dansk Orienterings-Forbund eller IOF, kan 
kun løbe åben bane.  
  

Eftertilmelding 
 

Eftertilmelding – kun for stafetbaner - i O-Service er onsdag d. 22. maj 2019. 
Eftertilmelding – for åbne baner – til Thomas Gabs ved E-mail senest onsdag d. 22. 
maj 2019. 
 

Holdsammensætning Som udgangspunkt vil holdenes sammensætning følge tilmeldingen i O-Service. 

Dette kan dog ændres indtil 48 timer før første start, via E-mail til entry@woc2020.dk 

Herefter - indtil kl. 9.00 på Stævnedagen – for et gebyr på 50 kr. – kan der ved 
henvendelse i beregning foretages navneændring på holdet. 
 

Startafgift 
 

For hvert enkelt hold i DM Mixsprint-stafet: 
 
H/D12: 300 kr. (for 3 personer) – 100 kr. / deltager (Eftertilmelding   50 kr./deltager) 
H/D16: 300 kr. (for 3 personer) – 100 kr. / deltager (Eftertilmelding   50 kr./deltager) 
H/D:     560 kr. (for 4 personer) – 140 kr. / deltager (Eftertilmelding 100 kr./deltager) 
H/D45: 420 kr. (for 3 personer) – 140 kr. / deltager (Eftertilmelding 100 kr./deltager) 
H/D60: 420 kr. (for 3 personer) – 140 kr. / deltager (Eftertilmelding 100 kr./deltager) 
 
Åbne baner:  
<= 20 år:   80 kr. pr. deltager (eftertilmelding 0 kr.) 
>= 21 år: 120 kr. pr. deltager (eftertilmelding 0 kr.) 
 
Leje af lånebrik: 20 kr. 
 
Startafgiften betales klubvis til OK Gorms pengeinstitut:  
Den Jyske Sparekasse, Konto: 9551 551 002 09 08 , eller MobilePay 110 501 
 

Resultatformidling Offentliggøres løbende på stævnepladsen samt på Live Results 
(http://liveresultat.orientering.se).  
Efter løbet vil resultaterne være tilgængelige på løbets hjemmeside, O-Result, 
Winsplits samt på O-track (https://www.o-track.dk/)  
 

Aftensmad 
Lørdag 
 

Magions Café tilbyder aftensmad – lørdag - fra 17:30-19.30  
Varm mad til 70 kr.: Kyllingegryde – ris – salat , Chicken pot - rice – salad 
Bestilling senest den 19. maj 2019 – på: 
DK: https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=274109otj4 
ENG: https://place2book.com/en/choose_ticket_sales_workflow?seccode=274109otj4 
  
 

Morgenmad 
Søndag 

Magions Café tilbyder morgenmad - søndag - fra 8:00-9.30  
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Morgenbuffet til 45 kr. for: Grove boller, Rugbrød, Ost, Pålæg, Marmelade, 
Cornflakes, Havregryn samt Mælk, Juice, Kaffe og The. 
Spørgsmål/questions? : https://www.facebook.com/Magion.dk/ 
Bestilling senest den 19. maj 2019 – på: 
DK: https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=jhp9xzi2xb 
ENG: https://place2book.com/en/choose_ticket_sales_workflow?seccode=jhp9xzi2xb 
 

Instruktion Vil være tilgængelig på WOC´s hjemmeside tirsdag den 21. maj 2019. 
 

Startlister Vil være tilgængelig på WOC´s hjemmeside fredag den 24. maj 2019. 
 

Stævneleder 
 

Peter Skov Nielsen, Vejle - OK Snab – 45 2723 1442 – peter.skov@privat.dk 

Banelægger 
 

Ulrik Staugaard, Kolding OK 

Banekontrol 
 

Jens Peder Jensen, OK HTF 

Stævnekontrol & 
Juryformand 

Erik Bobach, Silkeborg OK , Jurymedlemmer udpeges når tilmeldingerne foreligger. 

Korttegner 
 

Kortet er rekognosceret og rentegnet af Gediminas Trimakas  
Finsh / tilretning er udført af Søren Germann, OK Gorm 
 

Kortkonsulent 
 

Troels Christiansen, DOF / Søllerød OK  

VEL MØDT 
De støtter stævnet: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ranglistesponsorer: 
 

  
Trimtex Cup 

 
Løberen League 

 

 


