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Instruktion for åbent løb i Staurby Skov d. 29.august 2021 

 

Kørevejledning: 

Stævneplads er på åbent grønt område under den Ny Lillebæltsbro, Strandvejen, 5500 
Middelfart. Der er afmærkning fra rundkørsel Jyllandsvej/Skovsvinget i Middelfart, lige syd 
for motorvejsafkørslen (55.511079, 9.768189). Ruteafmærkning til stævneplads skal følges,  
der må ikke køres gennem skoven ad Staurbyskovvej. 
 

Toiletter/bad: 

Der vil være toiletter på stævneplads. Der tilbydes ikke badeforhold og 
omklædningsfaciliteter. 
 

Afstande: 

Parkering – Stævneplads: parkering er ved stævneplads. 
Stævneplads – Start:  ca. 700 m., følg gul/sort afmærkning  og pile fra Stævneplads til start. 
Strandvejen skal krydses lige under Lillebæltsbroen, vær opmærksom, den kan være en del 
trafik. 
 

Klasser og banelængder: 

 

   
Bane 

længde 
(km) 

Antal  
poster 

Sværhedsgrad kortmålestok 

1 6,0 18 Sort - Svær 1:10000 

2 5,1 18 Sort - Svær 1:10000 

3 4,5 16 Sort - Svær 1:7500 

4 3,1 15 Blå - Svær 1:7500 

5 4,1 16 Gul - 
Mellemsvær 

1:7500 

6 3,5 16 Hvid - Let 1:7500 

7 2,8 15 Grøn - 
Begynder 

1:7500 

 

 

Kontrolsystem: 

Der anvendes Sport-Ident med kontrolnummer angivet vandret i enheden. Lånebrikker 
udleveres ved start.  
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Kortet: 

Nyreviderede kort: 1:10.000 og 1:7500, ækvidistance: 2,5 m 
Bane 1og 2:  1:10.000 
Bane 3-7:      1:7500 
Banerne 1, 2 og 3 vil have kortvend.  
Alle baner krydser vejen gennem skoven to gange. 

Kontrollér postnummer, visse steder står posterne tæt. 
Vildtlommer og farligt moseområde er på kortet markeret med rødskravering og må ikke 
passeres.  
Løberne skal være opmærksomme og se op når de krydser MTB-spor i skoven, da disse er 
offentlig tilgængelig og meget benyttet. 

 

Postbeskrivelser: 

IOF-symboler, som er trykt på kortet. Der er løse postbeskrivelser ved start, som kan 
anvendes i postbeskrivelsesholder. 
 

Start: 

Der vil være Put & Run i tidsrum som angivet på startliste, startinterval mellem løbere vil 
være 1 minut. Bane 6 og bane 7 får kortet udleveret 2 minutter før start.  
Vær særlig opmærksom på, at Bane 6 og Bane 7 har andet startpunkt end øvrige baner. 
Følg afmærkning til startpunkt. 
 

Mål: 

Målpost skal klippes, herefter følges afmærkning til aflæsning, hvor stræktider udleveres. 
Kort indsamles ikke, der anmodes om fairness, hvor kortet ikke forevises til ikke startende 
løbere. 
 

Væske: 

Der er væske i mål. 
 

Overtrækstøj/transport: 

Der transporteres ikke overtrækstøj. 
 

Ordensregler: 

Der henstilles til at benytte opstillede skraldespande på stævnepladsen.  
Tobaksrygning og brug af ild på stævnepladsen og skoven er strengt forbudt, og kan medføre 
bortvisning fra området. 
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Service:  

Der findes mindre kiosk på stævnepladsen.  
Der tilbydes ikke børneparkering men der tilbydes gratis børneaktivitet på stævnepladsen. 
 
 

O-track: 

Baner lægges op på O-track efter løbet.  
 

Resultater: 

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

Præmier: 

Der uddeles ikke præmier til dette løb. 
 

 

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 
(Træffes på stævnepladsen ved henvendelse i stævnekontoret) 
 

 

Vi glæder os til at se jer 😊 

Med venlig hilsen OK Melfar 

http://www.ok-melfar.dk/V2/index.php/lob
mailto:sorenmik76@gmail.com
mailto:ht.soerensen@gmail.com

