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COVID-19 regler Stævnet afvikles under Corona-vilkår ifølge DOF’s tekniske retningslinjer og
guidelines, og stævnet er underlagt myndighedernes krav, retningslinjer,
påbud og anvisninger.
På grund af Corona-restriktionerne mod forsamlinger opdeles DM Lang i to
stævner:
1. DM Lang Yngre, der har første start om formiddagen, og som
omfatter klasserne D/H50 og yngre.
2. DM Lang Ældre, der har første start om eftermiddagen, og som
omfatter klasserne D/H55 og ældre.
Åbne baner kan tilmeldes både formiddag og eftermiddag.
I forhold til et normalt stævne, er der flere ændringer:
-

Der vil ikke være stævneplads med resultatformidling, kiosk,
klubtelte osv. Instruktionen vil ikke være ophængt.

-

Der vil ikke være stævnekontor på stævnepladsen, men et infokontor ved parkeringspladsen

-

Der vil ikke være børnebane.

-

Der vil ikke være en ceremoni med overrækkelse af medaljer på
dagen – undtagen for junior og senior eliten.

-

Vand udleveres i flasker på baner over 6 km og i mål af officials.

-

Ingen salg af åbne baner på stævnepladsen.

-

Øvrige mindre justeringer i forhold til vanlig praksis.

Vi bestræber os dermed på, at det er selve løbsoplevelsen i skoven, som er
i centrum.
Efter afsluttet løb bedes alle løbere undlade at tage ophold ved mål-området
men hurtigst muligt køre hjem.
Klassifikation

A-stævne **** DM Lang
WRE Stævne for elite

Arrangør

OK Syd

Løbsområde

Hjelm Skov, Årup Skov, Aabenraa Sønderskov

Lukket område

Se stævnets hjemmeside.

Stævnets
hjemmeside

https://oksyd.dk/arrangementer/2020/dm-lang.html
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Her findes indbydelse, instruktion, startlister, resultatlister og billeder.
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Parkering og
mødested

Mødested og parkering: Sydbanks parkeringsplads. Indkørsel ad Solbæk, fra
Rugkobbel, rute 24.
Koordinater: 55.022750, 9.415126. GPS-adresse: Solbæk 7, 6200 Aabenraa.
Ved behov for bus parkering gives besked til Stævneledelse. Bemærk at
Sydbank har flere parkeringsarealer – men det er P-arealet ved vejen
Solbæk der skal benyttes.
Adgang til og fra parkeringsarealet til fods må kun ske via Solbæk, hvilket
vil sige forbi bommene ud mod Rugkobbel (rute 24). Færdsel på området
omkring Sydbank er strengt forbudt!
Oversigtskort med angivelse af mødested og parkering:

Parkering
Ind- og udgang

Info-kontor
Til start.
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Stævneplads

På græsmark mellem Årup Skovvej og Sønderskovvej.
OBS! Unødigt ophold på stævneplads skal undgås.

Info-kontor

På vejen fra parkering til start. Åben fra kl. 09:00 til 30 minutter efter sidste
løber er kommet i mål.
Brikændringer kan ske ved henvendelse til info-kontoret.
Her udleveres tracking enheder for de løbere der trackes.
Bilnøgler tilbydes opbevaret – på eget ansvar.

Afstande

Parkering til start ca. 1.300 m. (OBS! Gå venligst direkte til start). Følg
rød/hvid snitzling og skiltning. Parkering forlades ad Solbæk og Rugkobbel
(rute 24) følges mod start ad fortovet i venstre (nordlige)side som skal
benyttes frem til lysreguleringen, hvor vejen kan krydses.
Mål findes på stævneplads.
Stævneplads til parkering ca. 500 m. Følg blå/gul/rød/hvid snitzling og
skiltning.
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Kort

Aabenraa Syd. 5m ækvidistance. Nytegnet 2020 baseret på ISOM2017.
1:7.500 og 1:10.000 jf. reglementet. Printede kort.
1:15.000 for H18, D18, H20 og D20, D21 (W21) og H21 (M21). Offset
trykte kort.
Vand- og rivefast papir.
Kortet har DOF’ s kvalitetsmærke.
Der er afmærket væskeposter på løbskortet. Ved krydsning af den
befærdede vej, er væskeposten markeret i postbeskrivelsen. Der er tre
bemandede væskeposter om formiddagen og en om eftermiddagen.
På banerne H/D 10, H/D 12, samt Åben 5 og Åben 6, er der et stræk, som
er snitzlet gennem terræn.
H/D 10 og H/D 12 skal krydse indre befærdede asfalterede veje i skoven.
Eksempler på løbskort er ikke ophængt i startboks på grund af COVID-19.

Postdefinitioner

IOF-symboler. Der udleveres løse postdefinitioner af officials i start mod
forevisning af forsvarlig fastgørelse.
Postdefinitionerne er også trykt på kortet.

Terræn og
løbsområde

Typisk østjysk løvskov med enkelte områder af nåletræer.
Terrænet har et veludviklet sti-, vej-, og grøftenet, og området veksler fra
jævnt til stærkt kuperet skov. Terrænet veksler meget i
gennemløbeligheden, men er generelt forholdsvis åbent.
Der er en del brombær i skoven, men ofte er det i form af brombærkrat.
Disse brombærkrat er markeret på kortet med små områder med svært
gennemtrængelig skov.
I den nordlige del går der en trafikeret vej gennem området som de længste
baner passerer. Der vil være trafikkontrol og officials på stedet, hvis
anvisninger skal følges.
I den nordvestlige del af løbsområdet (1:15000), er der en del
mountainbike spor. De er markeret på kortet som sti. Pas på mountainbike
ryttere.
Færdsel i løbsområde før start er ikke tilladt. Opsatte skilte skal
respekteres.
Kantløbning af marker er ikke tilladt.
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Tvungen
overgang

Klasserne: D21, H18, H20 og H21 skal krydse en befærdet vej to gange.
Der er tvungen overgang, og afmærkning samt anvisning fra personale skal
følges.
For klasserne: H18, H20, H21, H35, H40, D18, D20, D21, er der tvungen
overgang ved krydsning af stævnepladsen.
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Klasser og baner Ifølge DOF’s reglement 2019 pkt. 4.1.2.1.

Klasser Sværhedsgrad Længde Postantal
Skala
Start
D10
Begynder
3.6 km
18 Poster 1:10.000 Formiddag
D12
Let
3.3 km
16 Poster 1:10.000 Formiddag
D14
Mellemsvær
4.6 km
15 Poster 1:10.000 Formiddag
D16
Svær
5.3 km
14 Poster 1:10.000 Formiddag
D18
Svær
8.4 km
22 Poster 1:15.000 Formiddag
D20
Svær
8.4 km
22 Poster 1:15.000 Formiddag
D21 *
Svær
11.5 km
30 Poster 1:15.000 Formiddag
D35
Svær
6.4 km
15 Poster 1:10.000 Formiddag
D40
Svær
5.7 km
14 Poster 1:10.000 Formiddag
D45
Svær
5.3 km
14 Poster 1:10.000 Formiddag
D50
Svær
4.6 km
11 Poster 1:10.000 Formiddag
D55
Svær
4.6 km
12 Poster 1:10.000 Eftermiddag
D60
Svær
1:7.500 Eftermiddag
4.2 km
11 Poster
D65
Svær
1:7.500 Eftermiddag
3.8 km
12 Poster
D70
Svær
1:7.500 Eftermiddag
3.5 km
12 Poster
D75
Svær
1:7.500 Eftermiddag
3.5 km
12 Poster
D80
Svær
1:7.500 Eftermiddag
2.2 km
8 Poster
D85
Svær
1:7.500 Eftermiddag
2.2 km
8 Poster
D/H90
Svær
1:7.500 Eftermiddag
2.2 km
8 Poster
D18 og D20 har samme bane
H10
Begynder
3.6 km
18 Poster 1:10.000 Formiddag
H12
Let
4.0 km
18 Poster 1:10.000 Formiddag
H14
Mellemsvær
5.8 km
17 Poster 1:10.000 Formiddag
H16
Svær
6.4 km
15 Poster 1:10.000 Formiddag
H18
Svær
12.6 km
29 Poster 1:15.000 Formiddag
H20
Svær
12.6 km
29 Poster 1:15.000 Formiddag
H21 *
Svær
17.2 km
42 Poster 1:15.000 Formiddag
H35
Svær
11.3 km
27 Poster 1:10.000 Formiddag
H40
Svær
9.8 km
24 Poster 1:10.000 Formiddag
H45
Svær
8.9 km
18 Poster 1:10.000 Formiddag
H50
Svær
7.9 km
16 Poster 1:10.000 Formiddag
H55
Svær
7.0 km
15 Poster 1:10.000 Eftermiddag
H60
Svær
6.5 km
14 Poster
1:7.500 Eftermiddag
H65
Svær
1:7.500 Eftermiddag
5.2 km
14 Poster
H70
Svær
1:7.500 Eftermiddag
4.7 km
13 Poster
H75
Svær
1:7.500 Eftermiddag
4.1 km
12 Poster
H80
Svær
1:7.500 Eftermiddag
3.5 km
12 Poster
H85
Svær
1:7.500 Eftermiddag
3.5 km
12 Poster
D/H90
Svær
1:7.500 Eftermiddag
2.2 km
8 Poster
H18 og H20 har samme bane
*) D21=W21 og H21=M21 i WRE sammenhæng
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Åbne baner

Der tilbydes følgende åbne klasser:

Klasser
Åben 1
Åben 2
Åben 3
Åben 4
Åben 5
Åben 6

Sværhedsgrad
Svær
Svær
Svær
Mellemsvær
Let
Begynder

Banelængde
7,5 km
5,8 km
3,5 km
4,1 km
3,3 km
3,0 km

Postantal
13
14
11
13
16
16

Skala
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000

Åbne baner kan ikke købes på dagen.
Alle løbere på åbne baner tildeles faste starttider som vil fremgå af
startlisten.
Max tid:

Max. tid er 3 timer på dame baner og 4 timer på herre baner.
Der er ikke bemandede radioposter.

Medaljer m.v.

Nr. 1 i klasserne D21 og H21 modtager Danmarks Idræts-Forbunds (DIF)
mesterskabsmedalje.
Nr. 2 og 3 i D21 og H21 modtager DOF’s mesterskabsmedalje i henholdsvis
sølv og bronze.
Nr. 1, 2 og 3 i øvrige mesterskabsklasser modtager DOF’s mesterskabsmedalje i henholdsvis guld, sølv og bronze.
Medaljer tildeles deltagere, der har gennemført, uanset antallet af tilmeldte
deltagere i de enkelte klasser. Medaljer tildeles kun personer, der på
stævnedagen er medlem af en klub under forbundet, og som er dansk
statsborger, eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark.
Medaljer i klasserne D20, D21, H20 og H21 overrækkes på stævnepladsen
af en repræsentant for DOF snarest efter klasserne er afgjort, ca. kl. 14:00.
Publikum vil kunne følge ceremonien via live streaming. Det er ikke muligt
at følge ceremonien på stævnepladsen.
Medaljer til øvrige klassevindere udleveres efter stævnet af
Kredsformændene efter nærmere aftale.
Stævnet tager ikke imod og fordeler ikke vandre præmier/pokaler og andre
præmier, samt diverse bøger m.v. som normalt overdrages til vinderne i de
forskellige klasser. Disse skal fremsendes direkte til de respektive vindere
fra giverne, overdrages ved en senere lejlighed eller distribueres via
klubformænd og kredsformændene til modtagerne.

Seedning
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I klasserne D18/20, D21, H18/20 og H21 foretages seedning af DOF’s
rangliste-koordinator, jf. reglementets punkt 4.1.4.
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GPS tracking

Liste over de løbere i D21 og H21 der skal anvende GPS-tracking under
konkurrencen, opslås på stævnets hjemmeside. Listen er også ophængt ved
info-kontoret.
GPS-enheder og -veste udleveres ved info-kontoret. Det er løbernes eget
ansvar at afhente enheden og at beregne tid til udlevering og montage af
samme. Det er tilladt at anvende egen vest til tracking-udstyret. Trackingenhed og eventuel lånevest afleveres til official lige efter målgang.

Kontrolsystem

Der anvendes Sportident (SI).
I klassen H21 skal anvendes en brik der kan indeholde mere end 45
poststemplinger. I klasserne H18, H20 og D21 skal anvendes SI-brikker
med plads til mere end 35 post stemplinger. Det er løberens ansvar at sikre
at en passende brik tilmeldes eller lejes.
I alle andre klasser kan alle typer SI-brikker bruges.
Bemærk: Touch-free brikker skal stemples i SI-enhederne.
Deltageren er selv ansvarlig for, at Sportident-brikken er tømt og tjekket,
samt at besøget ved en post bliver markeret med blink og/eller bib-lyd. Ved
svigt af Sportident benyttes poststativets stiftklemme i reservefelterne R1 til
R3 nederst på kortet. I så fald skal dette meddeles til målpersonalet for
kontrol.
Clear- og tjek-enheder findes i startområdet.
Egen brik kan anvendes, når briknummeret angives ved tilmelding.
Brikker kan lejes mod et gebyr på kr. 20.
Lejebrikker udleveres ved start og afleveres ved målgang.
Alle brikker aflæses i mål og lejebrikker inddrages. Ikke afleverede
lejebrikker afregnes med 500 kr.
Kontrolnummeret står anført oven på SI post enhederne.
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Start

Deltagere bedes gå direkte fra parkering til start sådan, at ophold ved
start minimeres. Beregn ca. 15 minutter gang fra parkering til start (ca.
1300 m).
På strækningen fra parkering til start vil der være afmærket punkter som
ikke må passeres tidligere end hhv. 30 og 15 minutter før starttid.
På grund af restriktionerne mod forsamlinger må man først være i
startområdet kort tid forud for egen starttid. Undtaget er familie til børn i
klasserne H/D 10 og H/D 12, som må følge børnene til start.
Da stævnet er opdelt i to, vil der være start enten formiddag eller
eftermiddag afhængig af hvilken klasse der løbes.
•

DM Lang Yngre har første start klokken 10:00.

•

DM Lang Ældre har første start klokken 13:30.

Eftertilmeldte vil efter behov får en tidligere starttid end de nævnte.
Der er mulighed for opvarmning i område ved start. Færdsel i terræn er
forbudt. Der vil forefindes toiletter tæt på start.
Startlister kan ses på løbets hjemmeside. De er ikke hængt op ved stævnet.
Der er fremkald 4 minutter før starttidspunktet. Der vil ved start være
opstillet håndsprit.
Start procedure:
•

4 minutter før start: Løberne fremkaldes og træder ind i 1. startboks,
hvor eventuel lejebrik udleveres.

•

3 minutter før start: Løse postbeskrivelser tilbydes udleveret som
beskrevet i afsnittet ”Postbeskrivelser”.

•

2 minutter før start: Deltagere i sværhedsgraderne grøn-begynder
og hvid-let får udleveret deres kort af en official og vil få tilbudt
starthjælp samt instruktion omkring, hvor startpunktet/posten er
placeret. Deltager skal selv kontrollere at de modtager korrekt kort.

•

1 minut før start: Deltagerne går frem til den kortkasse, der er
markeret med den aktuelle klassebetegnelse. Kortet udleveres af
official. Med et hurtigt kig på kortet må deltagerne kontrollere, at
klassen er korrekt – men kortet må i øvrigt ikke studeres før
startsignal lyder. Bemærk: Det er løberens ansvar at kontrollere at
korrekt kort er modtaget. Deltagerne skal blive stående ved deres
aktuelle kortkasse, indtil startsignalet lyder.

•

Startsignal: Deltagerne løber ud på banen.

Der anvendes forskudt start, - dog ikke for D10, D12, H10 og D12. Der er
ca. 60 m fra startlinjen til startpunktet. Strækningen frem til startpunktet er
snitzlet. Ved startpunktet er opsat en postskærm som ikke skal klippes.
Deltagere som kommer for sent til start, skal henvende sig til
startpersonalet og herefter følge deres anvisninger.
Skygning er ikke tilladt på DM-baner ifølge Reglement 2019, afsnit 2.6.
Deltagere på åbne baner må skygges. Løbere der har skygget må ikke
efterfølgende starte i DM klasser.
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Start ret

Alle løbere som er medlem af en orienteringsklub under DOF eller IOF kan
starte. Kun medlemmer under DOF kan blive danske mestre.

Startlister

På stævnets hjemmeside senest torsdag d. 10. september 2020.

Mål

Deltagerne skal registrere SI-enheden i målposten hvorefter løbskortet
inddrages.
Der vil være opstillet håndsprit i målområdet. Afsprit hænder og brik.
Deltager går derefter til brikaflæsning hvor en eventuel lejebrik afleveres.
Løbere med GPS tracking skal aflevere tracking-enhed og eventuel lånevest til official i mål.
Ved diskvalifikation tilbydes information om årsag til diskvalifikationen.
Overhold kø og afstandskrav.

Udgåede løbere

Deltagere der afbryder deres løb, skal henvende sig i målet for registrering.

Resultater,
streaming og
speakning

Der er ingen resultatformidling eller speakning på stævnepladsen.
I stedet opdateres resultater løbende på hjemmesiden
https://liveresultat.orientering.se/
I stedet for normal speakning streames formidling fra løbet på en YouTubekanal. Link hertil offentliggøres på stævnets hjemmeside.
Der vil blive streamet live-video og lyd fra både mål, stævneplads og skov.
Fairness: Ingen deltager må følge streamingen fra stævnet forud for egen
løbsdeltagelse.
Resultater og stræktider bliver lagt på stævnets hjemmeside så hurtigt som
muligt.

Kort. O-track og
Livelox

Løbskortene inddrages i mål, men alle baner vil blive lagt på løbets
hjemmeside snarest efter at sidste løber er startet.
På samme tidspunkt vil banerne blive tilgængelige på O-track og Livelox.

Toiletter

Der vil være toiletter på vej til start, ved parkering og fra mål til parkering.

Ophold på
Stævneplads

På grund af restriktionerne mod forsamlinger opfordres løberne til at
forlade stævnepladsen kort tid efter målgang.
Personer, der kører i samme bil, skal så vidt muligt tilbringe ventetid i bilen
før start og efter egen løbsdeltagelse.

Væske

Alle løbere tilbydes væske ved målgang i form af en plastikflaske med vand.
Tomme flaske skal lægges i de opstillede affaldssække.
I skoven vil der på DM-baner over 6 km være bemandede væske poster,
hvor officials udleverer flasker med vand. Flasken skal efterlades ved
væskeposten.
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Omklædning og
bad

Der vil være mulighed omklædning og bad på Aabenraa Stadion, Vestvejen
25, 6200 Aabenraa. Ca. 1800 m fra stævneplads og parkering.
GPS koordinater: 55.036016, 9.405540

Førstehjælp og
beredskab

Der findes førstehjælp i telt på stævnepladsen, som vist på figuren over
stævneområdet. Er teltet ikke bemandet, så kontakt mål personalet.
I førstehjælpsteltet forefindes hjertestarter.
Lægevagt tlf. 7011-0707
Skadestue: Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200
Aabenraa.
Ved ulykker eller uheld, hvor der er brug for ambulance eller akut
lægehjælp ringes 112 – og derefter kontaktes det stående beredskab ved
stævnet via enten:
•

Info-kontor:

Jørn H. Klausen,

tlf. 5152-4795.

eller
•

Stævneledelse: Peter Pallesen
tlf. 5121-3863 /
Michael Termansen tlf. 5151-2817

Klubtelte

Må ikke opsættes.

Transport af
overtøj

Tilbydes ikke.

Kiosk

Tilbydes ikke.

Børnebaner

Tilbydes ikke.

Børnepasning

Tilbydes ikke.

Brystnumre

Der vil ikke være brystnumre.

Ordensregler

Rygning er ikke tilladt nogen steder i forbindelse med stævnet.
Affald herunder tømte vandflasker skal smides i de opstillede affaldsposer
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Klager og
protester

Klager indgives ved en af følgende metoder:
•

Ved personlig henvendelse til info-kontoret – indenfor åbningstid.

•

Via Email til dmlang@oksyd.dk

•

Via SMS til Stævneledelsen på tlf. 5121-3863 eller 5151-2817.

Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest 30 minutter efter
udløbet af max. tid for den sidst startende i konkurrencen. Stævneleder
afgiver en skriftlig afgørelse, som efter aftale med klager kan fremsendes
via Email eller sms.
Protester over behandlede klager indgives til juryformanden ved en af
følgende metoder:
•

Ved personlig henvendelse til info-kontoret – indenfor åbningstid.

•

Via Email: lars.thestrup@dlgmail.dk

•

Via sms til tlf. 2330-0898

Protester skal indgives senest 15 minutter efter meddelelse om en klages
afgørelse. Juryformanden afgiver en skriftlig kendelse, som efter aftale kan
fremsendes via Email eller sms.
Protester over en resultatliste skal indgives til juryformanden senest 7 dage
efter, at den endelige resultatliste er offentliggjort på stævnets hjemmeside.
Bemærk: Da SMS og Email ikke giver sikkerhed for at modtageren ser
informationen straks ved modtagelsen opfordres det til at henvendelser
følges op ved direkte kontakt til modtageren pr. telefon.
Dispensationer
for stævnet

Rettelser i
forhold til
indbydelsen

Formanden for Stævne- og Reglementsudvalget i DOF har godkendt at:
•

Væske udleveres på flaske som beskrevet

•

Udlevering af løse postdefinitioner sker af officials i start

•

Klager og protester kan indgives ved henvendelse i info-kontoret

Ingen rettelser

Korttegnere

• Bent Petersen, OK Syd
• Mogens Thomsen, OK Syd
• Bjarne Bang Christensen, OK Syd

Stævne
organisation

•
•
•
•
•

Jurymedlemmer
DM Lang Yngre
(formiddag)

• Andreas Bock Bjørnsen, OK Pan
• Pernille Buch, OK Gorm
• Iben Maag, Søllerød OK

Side 14

Stævneledere: Michael Termansen og Peter Pallesen, OK Syd
Banelægger: Bent Petersen, OK Syd
Stævnekontrollant, WRE Advisor: Lars Thestrup, OK Melfar
Banekontrollant: Jesper Lundsgaard, Vestjysk Orienteringsklub
Juryformand: Lars Thestrup, OK Melfar. Tlf. 2330-0898
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