
                                                                                                                                  
 
 
 

      Instruktion til MTBO-løb på Hindsgavl-halvøen  
 
                          En del af ”Oksevejen-tour” 
 
Stævne 4. afdeling af Trimtex MTBO cup. 

 

Løbsområde og 
klassifikation 

Hindsgavl kort mellemdistance 

Stævneplads /center På grønt område ved Galsklint Camping, Galsklint vej 11, 5500 
Middelfart. Koordinater: N55.5168519, E 9.6798056,17 

Parkering Parkering tæt ved stævneplads, men er vejret fint kan der være 
mange mennesker i området, så henvises der til parkering ved 
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé (koordinater: N55.5049441,  
E 9.6893335,17) når der ikke længere er plads ved stævneplads.  
Transport til og fra parkering må kun foregå på afmærket (gul/sort) 
asfalt vej. 
Der vil ikke være parkeringspersonel ved løbet. 

Kort 1:7.500, nytegnet 2015, revideret 2017 

Afstande Parkering – stævneplads: 0 – 200 m. 
Hindsgavl Slot parkering – stævneplads: 1600 m. 
Stævneplads – start: 750  m.   
OBS!, Start passeres mellem parkering  ved Hindsgavl Slot og 
stævneplads. 
Der vil være rød/hvid afmærkning fra stævneplads til start. 

Terrænbeskrivelse Kuperet skov med gode stier og en del single-tracks. Stort central 
område, som er indhegnet. Der må påregnes passage af låger. 

Særlig information 
 

OBS OBS ! Kortets målestoksforhold er ændret i forhold til det 
oplyste i indbydelsen. Der er kortvend i klasserne; H20, H21, H40, 
H50, D20, D21, D40. 
Naturcenter Hindsgavl og skoven omkring har afhængig af vejret 
mange gående besøgende, så vær opmærksom og vis hensyn. 
Asfaltvej til stævneplads passeres på banerne, der vil være en 
afskærmning på stiudløb for at sænke farten af sikkerhedshensyn. 
Rytterne skal respektere færdsels-loven !   
MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig uden 
for skovens vej-/stisystem eller på spor, der ikke er gengivet på 
kortet.  
På kortet er en ridesti markeret med rød zig-zag linie, det er IKKE 
tilladt at køre på ridestien. Låger i dyrehegnet er markeret med lilla 
bjælke. OBS! der vil også være andre forhindringer i skoven 
markeret med lilla bjælke. 
Naturcenter Hindsgavl er en dyrepark med rigtig mange krondyr 
og dådyr, så vær opmærksom. 
 



Klasser Klasse      Kortskala    Længde (mtr.)       Poster 
H/D 12 1:7 5000 3630 14 

D 14 1:7 5000 5200 13 
D-16 1:7 5000 5820 14 
D-20 1:7 5000 8280 16 
D-21 1:7 5000 9830 18 
D40 1:7 5000 8280 16 
D50 1:7 5000 5820 14 
D60 1:7 5000 5200 13 
D70 1:7 5000 5200 13 
H14 1:7 5000 5200 13 
H16 1:7 5000 5820 14 
H20 1:7 5000 9830 18 
H21 1:7 5000 10250 20 
H40 1:7 5000 9830 18 
H50 1:7 5000 8280 16 
H60 1:7 5000 5820 14 
H70 1:7 5000 5820 14 

 

Toilet Offentlig toiletter forefindes tæt på stævneplads. 

Service Der er vand og saft på stævnepladsen.  
Galsklint Camping ved siden af stævneplads har mindre kiosk, 
som er åben på dagen, der sælges bl.a  kaffe, kolde drikke og is. 

Regler Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger 
Reglement MTBO 2017: http://www.do-f.dk/dansk-orienterings-
forbund/vejledninger-reglement-arkiv/mtbo-vejledninger. Det er 
forbudt at begive sig udenfor skovens vej-/stisystem eller spor, der 
ikke er gengivet på kortet. Det er deltagerens ansvar at kende og 
følge reglerne.  

Åbne baner Banerne 1 – 6 kan købes på stævnepladsen så længe lager 
haves.  

Kontrolsystem Der anvendes SI. Anvendes egen brik, skal briknummer oplyses 
ved tilmelding. Leje af brik koster 15 kr. 
Lejebrikker udleveres ved start. 

Start Individuel start efter  ”Put and ride”-metoden med start i 
tidsrummet 13.00 – 14.30. 
Der kan kun starte en deltager hvert minut på hver bane, dette 
styres af startpersonalet.  
I boks 1 kontrolleres nummer på elektronisk brik og brikker renses 
og tjekkes. 
Kortet tages i kortkassen 1 min før start. Deltageren er selv 
ansvarlig for at tage korrekt kort. 
I startøjeblikket skal brik i startenhed i sidste startboks. 
Evt. lejebrik udleveres ved start. 

Stævneorganisation Stævneleder:  Helle Sørensen, OK Melfar 
                        mail: ht.soerensen@gmail.com 
Banelægger:   Rasmus Sørensen, OK Melfar                       
Stævnekontrollant: Søren Mikkelsen OK Melfar 
Dommer/jury: MTB-O udvalget  

 
 
  
 


