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OK Melfar indbyder til åbent løb dagen efter DM-mellem  

 
Stævnets arrangeres i henhold til DOF’s udmeldte retningslinjer for stævner. Der kan ske 
ændringer i den endelige instruktion. Stævnets gennemførelse er i øvrigt betinget af, at 
øvrige tiltag fra myndigheder og andre instanser vedrørende begrænsning af smitte med 
coronavirus muliggør en gennemførelse.  
 

Klassifikation: ** Åbent løb 

 

Tidspunkt: D. 29. August 2021 

 

Løbsområde: Staurby Skov, Middelfart. 

 

Kort:  

Nyreviderede kort: 1:10.000 og 1:7500, ækvidistance: 2,5 m 
 

Terræn:  

Skoven er vej- og stirig med meget afvekslende vegetation med forskellig gennemløbelig-
hed. Skoven er gennemskåret af motorvej og starten af den nye Lillebæltsbro. 
Skoven er tredelt: 
- Hovedparten er bølget terræn. 
- Et område er markant farlig mose, som er tegnet som sådan på kortet. 
- Områderne omkring motorvejen, der stadig er præget af byggeriets udgravninger og  
   grusgrave med et meget detaljeret og bevokset kurvebillede. 

Stævneplads: 

Åbent grønt område under den Ny Lillebæltsbro, Strandvejen, 5500 Middelfart. Der kan 
opsættes klubtelte i afmærket område. 
Stævnekontor er på stævnepladsen og er åbent 1 time før start. 
 

Parkering: 

Der er parkering ved stævneplads med tilkørsel fra Strandvejen.  

Service:  

Der findes toiletter og kiosk på stævnepladsen.  
Der tilbydes ikke børneparkering men der tilbydes gratis børneaktivitet. 
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Baner/klasser: 

 

   Bane Ca. længde km Sværhedsgrad kortmålestok 

1 6 Sort - Svær 1.10000 

2 5 Sort - Svær 1:10000 

3 4,5 Sort - Svær 1:7500 

4 3 Blå - Svær 1:7500 

5 4 Gul - Mellemsvær 1:7500 

6 3,5 Hvid - Let 1:7500 

7 3 Grøn - Begynder 1:7500 
 

Kontrolsystem: 

Der anvendes Sport-Ident. 
Eget SI-nummer oplyses ved tilmelding.  
Tilmeldte uden angivelse af SI-nummer vil få tildelt lejebrik. 
Lejede SI-enheder udleveres ved start. 
 

Start: 

Startperiode: kl. 10.00-13.00 
Der vil være Put´n Run i startperioden i et angivet tidsrum, som kan ønskes ved tilmelding, 
dog med forbehold for behov for fordeling, da startinterval mellem løbere vil være 1 minut.  

 

Løbsinstruktion:  

Forventes på OK Melfar´s hjemmeside senest 23. August 2021. 

 

Startafgift:  

D/H10 – D/H20: 55 kr.  
D/H21 og ældre: 90 kr. 
 
Ved Eftertilmelding og på dagen: 
D/H10 – D/H20: 75 kr. 
D/H21 og ældre: 110 kr. 

 
Leje af SI brik: 15 kr. pr. løb. 
Ved bortkomst af lejebrik er erstatningsprisen 450 kr. 

 
 
 
 

http://www.ok-melfar.dk/V2/index.php/lob
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Tilmelding:  

Via O-service, senest fredag d. 20. August 2021.  
 

Eftertilmelding: 

Via O-service, senest tirsdag d. 24. August 2021.  
Der kan købes kort på dagen i begrænset omfang/så længe kort haves, dog med forbehold 
for, at dette er tilladt i forhold til coronarestriktioner på dagen. Se evt. ændring på løbets 
hjemmeside. 
 
Betaling klubvis senest 10 dage efter tilmeldingsfrist til reg.nr. 0756 konto nr. 7552351180 i 
Middelfart Sparekasse. Husk angivelse af klubnavn ved indbetaling. 
 

Resultater: 

Der vil være en resultatliste på stævnepladsen og på OK Melfar´s hjemmeside hurtigst 
muligt efter løbet.  
 

Overnatning:  

Der henvises til www.visitlillebaelt.dk   
 

Stævneledelse: 

Søren Mikkelsen, OK Melfar 
sorenmik76@gmail.com 
mobil: 27605082 
Helle Sørensen, OK Melfar 
ht.soerensen@gmail.com 
Mobil: 26851797 

Stævnekontrollant: 

Torben Hansen, OK FROS  

Korttegner:   

Gert Petersen, OK Melfar 

Banelægger:  

Mikkel Sørensen, OK Melfar 

Banekontrollant: 

Lars Thestrup, OK Melfar 

Dommer: 

Per Eg, Kolding OK 
 

Vi glæder os til at se jer 😊 

Med venlig hilsen OK Melfar 
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