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 Jubilæumssprint på SCION d. 12/5 2015 
Instruktion 

 
Stævne  
Stævnet arrangeres af Søllerød Orienteringsklub og er et 2-stjernet C-stævne. 
Stævnet anden afdeling af Søllerød Orienteringsklubs Jubilæumssprintcup.  
 
Mødested  
Der er ophængt skærm ved afkørslen til Dr. Neergaardsvej i rundkørslen på Hørsholm Kongevej, 2970 
Hørsholm. GPS 55.868717, 12.498351, https://goo.gl/maps/B6K8v. Følg afmærkning med skærme herfra til 
parkering. 
 
Parkering 
Rute fra parkering til stævnepladser vist med rød/hvid snitzling.  
 
Faciliteter 
Stævnepladsen er åben 16:30-20:00. 
Stævnekontoret er beliggende på stævnepladsen. 
O-butikken og Løberministeriet vil være til stede, hvor man kan købe løbetøj og specialudstyr til 
orienteringsløbere.  
Der er adgang til toilet. Vi tilbyder ikke bademuligheder, og der er ingen kiosk.  
Førstehjælpskasse findes på stævnekontoret. 
 
Afstande 
Parkering til Stævneplads: 100 m. 
Stævneplads til Start: 50 m.  
 
Klasser 
Klasse Banelængde Poster Klasse Banelængde Poster 

D-16 2,7 km 14 H-16 2,7 km 15 

D17-34 2,6 km 16 H17-34 2,7 km 17 

D35-49 2,6 km 16 H35-49 2,6 km 16 

D50-59 2,4 km 16 H50-59 2,6 km 16 

D60-  2,7 km 15 H60- 2,7 km 14 
 
De opgivne banelængder er i 'fugleflugt'. Sværhedsgraden er svær på alle baner. 
 
Der tilbydes baner i ovennævnte klasser til køb på stævnedagen i 
tidsrummet 16:30-19:15 til følgende priser: 
 
D/H -16: kr. 60,- 
D/H 17- : kr. 85,- 
Leje af SI brik: kr. 15,- 
 
Baner sælges i stævnekontoret så længe lager haves og betales 
kontant. 
Det er ikke nødvendigt at være medlem af en orienteringsklub for at 
deltage. 
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Kontrolsystem:  
Der anvendes elektronisk tidtagning (SportIdent system). Alle typer SI brikker kan anvendes. De udsatte 
enheder understøtter dog ikke den trådløse funktion. 
Deltagere, som ikke selv har en brik til tidtagning, kan leje en i stævnekontoret. 
Forhåndsbestilte lejebrikker udleveres ligeledes i stævnekontoret. 
 
Kort: 
Sprintkort 1:4000 i henhold til ISSOM2007. Ækvidistance: 2,5 m. Tegnet 2011, revideret april 2015. 
 
Terrænbeskrivelse:  
Området består af spredt bebyggelse og parklignende områder. Området gennemskæres af let trafikerede 
veje. Der er flere byggepladser på området - vis hensyn.  
I nogle områder er der kvas og brændenælder. 
 
Særlige forhold 
 
Der er flere forbudte områder, der er vist med rød skravering på løbskortet. 
Indhegnede byggepladser, som er forbudte at passere, er vist med rød skravering med afgrænsningskant.  
 
Impassable hegn må kun passeres gennem de låger, der er vist på kortet. Selvom lågerne er selvlukkende, 
skal den enkelte løber sikre sig, at lågerne er lukkede efter passage. 
 
På sprintkortet findes en del signaturer som er forbudte af passere jævnfør kortnormen. For eksempel: 
 
Impassabelt hegn 

 
 

Dette symbol bruges, uanset om hegnet i praksis er impassabelt, eller om det afgrænser 
et forbudt område. 

Bygning 

 

Det er forbudt at løbe igennem en bygning, selvom døre skulle være ulåste, med mindre 
en passage er markeret. Derimod er det tilladt løbe under en overdækket passage, som 
vises på̊ kortet med en lys grå̊ farve i bygningerne. 
 

Forbudt område 

 

Den olivengrønne farve anvendes for områder, hvor det ikke er tilladt for løberen at 
komme. Det være sig privat grund, blomsterbede eller lignende.  

 
Overtrædelse af dette vil medføre diskvalifikation. 
 
Postbeskrivelser 
Postbeskrivelser er trykt på kortet og udleveres også som løse postbeskrivelser i startområdet. Løse 
postbeskrivelser udleveres kun til løbere, hvis de kan fastgøres forsvarligt. 
 
Start 
Der er fri start for alle klasser i tidsrummet fra kl. 17:30 til 19:30, således at der startes en løber på hver bane 
hvert minut. 
 
Ved indgang til startområdet kontrolleres tilmelding og betaling. Clear og Check findes umiddelbart efter 
indgangen til startområdet.  
Løse postdefinitioner er opsat på en tavle efter Clear/Check i startområdet. 
I selve startområdet er der en kø til de forskellige klasser. Det er løbernes eget ansvar at placere sig i rette 
kø og dermed få korrekt kort. 
Et minut før start kontrolleres løberens brik af startpersonalet. 
I startøjeblikket stemples startenheden og kortet tages fra kortkassen umiddelbart efter.  
 
Startpunktet vist med trekant på kortet skal passeres men ikke stemples og ligger ca. 15 meter fremme. 
 
Mål 
Kortet inddrages ikke ved målpassage. Undlad at vise kortet til ikke startede løbere. 
Der tilbydes væske efter målpassage. 
Posterne inddrages fra klokken 20:00. 



 

Side 3 af 3 
 

 
Resultater og præmier 
Der er løbende resultatformidling på stævnepladsen. Der uddeles ikke præmier, men offentliggøres en 
samlet resultatliste.  
 
I Jubilæumssprintcup'en uddeles point i hver klasse efter følgende princip:  
 
Placering Point  Placering Point 

1 100  6 70 

2 90  7 69 

3 82  8 68 

4 76  9 67 

5 72  o.s.v o.s.v. 
 
Point fra de 2 bedste ud af de 3 afdelinger afgør den samlede vinder i hver klasse. 
Kun ved deltagelse i mindst 2 løb kan man komme i betragtning som samlet vinder.  
 
Ordensregler 
Området er hjemsted for en del private firmaer og offentlige institutter, som har givet tilladelse til, at vi må 
afholde løb på deres områder. Vis omtanke, vis hensyn til de ansatte og pas på trafikken på cykelstier og 
veje, når de passeres. 
Vær rare at benytte de opstillede skraldespande og efterlad ikke noget, når stævnepladsen forlades. 
 
Spørgsmål til stævnet 
Eventuelle spørgsmål til stævnet kan rettes til sollerod@sollerod-ok.dk. 
 
Stævneleder: Niels la Cour Bentzon, Søllerød OK 
Banelægger: Jens Aaris Thisted, Søllerød OK  
Banekontrollant: Gert Bøgevig, Søllerød OK 


