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Kreds ungdomsmatch 2017 

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding 

Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 

2017. 

 

Fredag 6.oktober kl. 19 – søndag d. 8. oktober kl. 13 i Trekantområdet. 

Samtidig er det i år den afsluttende afdeling i hhv. Ungdomscup og Løberen League. Kom og 

deltag i to forrygende konkurrencer i spændende terræn (Munkebjerg og Engelsholm) og mød 

nye og gamle o-løbs venner. 

KUM er åbent for alle ungdomsløbere, der i år fylder mindst 11 år, og som lever op til et 

følgende kriterier: 

 Du har deltaget i et DOF-ungdomskursus (U1, U2 eller juniorkursus) eller i 3 åbne løb. 

 Du kan gennemføre A-baner i din egen klasse. (H/D16-20 har mulighed for at løbe en 

åben mellemsvær bane). 

KUM konkurrencen består af to orienteringsløb. Lørdag et klassisk individuelt løb, hvor 

kredsungdomsmatchen afvikles. Samtidig er der afslutning på Ungdomscup og Løberen 

League. Søndag står i stafettens tegn, hvor kredsene på tværs af aldersklasser konkurrerer 

mod hinanden. I mellem løbene er der arrangeret en række forskellige aktiviteter, ligesom der 

lørdag aften bliver afholdt den traditionelle KUM festmiddag krydret med mulighed for dans, 

boldspil, hygge m.v. Alt sammen i trygge rammer for små og store ungdomsløbere. 

Mødecenter er Bredagerskolen i Jelling. Her er indkvartering i klasselokaler, ligesom skolen er 

rammen for alle andre aktiviteter end O-løbene. Da de arrangerende klubber i 2020 er vært for 

VM i Sprint for seniorer, vil der lørdag eftermiddag blive introduceret en særlig ”Sprint for 

sjov”. 

Tilmelding: via O-service.  

Pris: 350 kr. pr. deltager betales klubvis via O-service til OK Gorm Jellings bankkonto (mærk 

indbetaling KUM 2017 og klubnavn) 

Indbydelse 
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Prisen inkluderer: Startafgift til de to løb. Bustransport for Nord- og Østkredsens deltagere. 

Løbere fra Sydkredsen sørger selv for transport til Bredagerskolen i Jelling og hjemtransport 

fra Engelsholm Skov. Lørdag er der transport for alle fra Bredagerskolen til Munkebjerg og 

retur. Søndag morgen er der transport for alle til stafet i Engelsholm. Indkvartering på 

Bredagerskolen i Jelling. Fuld forplejning under opholdet i Jelling, samt madpakke (skal smøres 

selv) til hjemturen. 

Vi glæder os til at se om ikke alle, så rigtig mange af jer i Trekantområdet til nogle gode O-løb 

og andre fede aktiviteter i weekenden den 6. – 8. oktober. 

 

Følg os på Facebook-gruppen ”KUM 2017”som den perfekte opvarmning til årets KUM 2017. 

 

Venlig hilsen 

Stævneledelsen v. Terkel Gydesen – Sydkredsen 
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Individuelt - lørdag 

Arrangør Sydkredsen i samarbejde med OK Gorm Jelling, OK Melfar, 

OK Snab og Kolding Orienterings Klub. 

Stævne- og klassifikation KUM individuelt – klassisk. C-stævne 

Dato 7. oktober 2017 

Løbsområde Munkebjerg Vest 

Kort 1:10.000. Ækvidistance 5m. Tegnet 2014 med enkelte 

rettelser 2016 

Terrænbeskrivelse Afvekslende og stærkt kuperet blandingsskov med en del 

undervegetation i den vestlige del af kortet. Den østlige del 

af kortet omkranser Vejle Golfklubs baner. 

Klasser, Sværhedsgrad og 

forventet vindertid i min. 

Sværhedsgrader: Svær; Mellemsvær og Let 

 

H19-20               50 min                                                         

D19-20               50 min   

H17-18               50 min                                          

D17-18               50 min 

H15-16               40 min 

D15-16               40 min 

 

H15-20                35 min 

D15-20                35 min 

 

H13-14                30 min 

D13-14                30 min 

 

H11-12                25 min 

D11-12                25 min 

 

Kontrolsystem Løbet afvikles med Sportident 

Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummer ved 

tilmelding. Øvrige løbere låner en brik, som kredsvis 

afhentes på stævnekontor. 

Start Individuel start. Første start kl. 10.30. Fremkald 4 min. før 

start. 

Afstande Vil blive offentliggjort i instruktionen. 

Omklædning Bredagerskolen i Jelling. 

Toilet Vil forefindes på stævneplads og i startområdet. 

Kiosk Der vil være en mindre kiosk på stævneplads 

Væske I mål. 

Præmier 1. Til de tre hurtigste i hver klasse.  

2. KUM vandrerpokal til den bedste kreds (samt æren – 

naturligvis). 

Overrækkes til KUM festen 

 

1. Nr. 1 – 3 i Løberen League 

2. Nr. 1 – 3 i ungdomscuppen. 

Overrækkes på stævnepladsen. 
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Tilmelding og startafgift Samlet for hele weekenden via O-service 

Den Jyske Sparekasse, Reg. nr. 9551, Konto nr. 551 002 

0908. (mærk indbetaling KUM 2017 og klubnavn) 

Stævneledere Flemming Jørgensen, OK SNAB 

Michael Thygesen, OK Snab. 

Banelægger Martin Busch, OK Snab 

Stævnekontrollant Heidi Holmberg – Fif Hillerød 

Banekontrollant Henrik Uhlemann, Kolding Orienterings Klub 

Dommere Nord: Besluttes senere 

Øst: Henrik Poulsen, FIF Hillerød 

Syd: Tobias Svarer 
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Stafet - søndag 

Arrangør Sydkredsen i samarbejde med OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK 

Snab og Kolding Orienterings Klub. 

Stævne- og klassifikation KUM stafet – C-stævne 

Dato 8. oktober 2017.  

Løbsområde Engelsholm Skov 

Kort 1:7.500. Ækvidistance 2½m. Tegnet i 2016. Enkelte rettelser i 

2017.  

Terrænbeskrivelse Blandet skov fra helt åben til helt tæt og enkelte områder 

med undervegetation, men generel god gennemløbelighed. 

Der er et veludviklet stisystem. Gennem skoven løber en å, 

der kun kan passeres få steder. Syd for åen er der stejle og 

bakkede områder, mens resten af skoven består af både flade 

partier og bakkede områder. 

 

Klasser, Sværhedsgrad 

og forventet vindertid i 

min. 

Stafetten består af 5-mandshold, der sættes af lederne fra de 

enkelte kredse. 

 

Der stilles så mange hold som muligt fra kredsen med 

følgende aldersklasser fordelt på de 5 ture: 

1. tur – svær ca. 30-35 min. H16+H18+H20 

2. tur – let ca. 15 min. H12 + D12 

3. tur – mellemsvær ca. 20-25 min. DH14+DH16 

4. tur – let ca. 20 min. DH12 + DH14 

5. tur – svær ca. 25-30 min. D16+D18+D20 

 

Hvis ikke det er muligt at lave samtlige hold fra ovenstående, 

kan der dannes hold på tværs af kredsene. 

 

Den endelige holdsammensætning skal afleveres til 

beregningen senest lørdag aften kl. 18 (nærmere info følger 

til kredsledernes møde i stævneweekenden), ændringer kan 

via ændringsblanket afleveres i beregningen indtil 1 time før 

start på stafetten. 

 

Kontrolsystem Løbet afvikles med Sportident 

Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummer ved 

tilmelding. Øvrige løbere låner en brik, som kredsvis afhentes 

på stævnekontor. 

Start Start kl. 9,30 – 10,00. Vil fremgå endeligt af instruktionen 

Afstande P-plads til stævneplads 

Start på stævneplads. 

Omklædning Der er ikke mulighed for bad inden hjemtransport. 

Toilet Findes på stævnepladsen 

Kiosk Der vil være en mindre kiosk på stævneplads 

Væske I mål 

Præmier Til de tre hurtigste hold. 
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Tilmelding og startafgift Samlet for hele weekenden via O-service 

Den Jyske Sparekasse, Reg. nr. 9551, Konto nr. 551 002 

0908. (mærk indbetaling KUM 2017 og klubnavn)  

Stævneledere Per Eg Pedersen, Kolding Orienterings Klub 

Anders Dalgaard, Kolding Orienterings Klub 

Banelægger Marianne Lynge, Kolding Orienterings Klub 

Stævnekontrollant Heidi Holmberg – FIF Hillerød 

Banekontrollant Flemming Andersen, Gorm Jelling 

Dommere Nord: Besluttes senere 

Øst: Henrik Poulsen, FIF Hillerød 

Syd: Tobias Svarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


