
	

	
Orientering til nye klubmedlemmer fra bestyrelsen 

 
 

”Nordjysk 2-Dages 2016”      Hvad går det mon ud på ? 
 

  
Siden starten af 1980’erne har OK-Vendelboerne på skift med Aalborg Orienteringsklub 
været arrangør af et stort orienteringsstævne i de vendsysselske skove. Stævnet har 
udviklet sig til at være blandt de tre største orienteringsstævner i Danmark med 15-1800 
deltagere lørdag/søndag og derudover 7-800 til træningsløb og natsprint om fredagen. 
Blandt de mange deltagere er flere hundrede løbere fra Norge og Sverige, idet løbet er det 
første større nordiske forårsløb. 
 
Igennem en længere periode har et antal af klubbens mest erfarne medlemmer planlagt de 
mange orienteringsbaner af forskellig længde og sværhedsgrad. Løbskortene er blevet op- 
dateret og rentegnet og de ca. 150 postplaceringer i hvert skovområde er rekognoseret.  
 
Men udover orienteringsdelen kræver den praktiske afvikling af stævnet selvsagt rigtig 
mange frivillige kræfter på en række andre områder.  Det klares ikke fra bagklappen af en 
bil eller fra et medbragt campingbord som vi kender det fra klubløbene. I alt vil ca. 75 perso-
ner være travlt beskæftiget i løbet af weekenden. 
 
Knap alle hjælpefunktioner er fuldt bemandet, så tøv ikke med at kontakte stævneleder 
Kjeld Arildsen (mail : kjeld.arildsen@gmail.com eller tlf 53640724), hvis du og evt. din 
ægtefælle/partner har tid og lyst til at give en hånd med og opleve stemningen i weekenden 
den 11. - 13. marts i skovområdet syd for Skagen.  
Der vil også være mulighed for at prøve en orienteringsbane, som du helt sikkert vil finde 
spændende. Se linket om ”Nordjysk 2-Dages 2016” på OK-Vendelboernes hjemmeside. 
 
Stævneorganisationens praktiske del : 
	

 
Fortræning i Bunken Klitplantage fredag kl. 9-16. 
Banelægger og løbsafviklere Ole og Ellen Thomsen.  
	
Sprint i Bunken Klitplantage fredag kl. 19-21. 
Banelægger og løbsafviklere Bent Skjoldborg og Finn 
Hørup Nielsen. 
 
Kiosk ved fortræning kl. 9-16.	

	
Banelæggere og hjælpere sørger for regi-
strering af løbere, tidtagning, for postudsæt-
ning og -indsamling afsluttende med opryd-
ning i området. 
Løbsafviklere tilbyder vand og saft, mens 
kiosken sælger pølser, kaffe og kage mm. 
 
I alt ca. 15 personer er hjælpere fredag.   
	

	

	
															 	



 
O-løb lørdag i Kirkemilen syd. 
Banelægger og løbsafviklere Jørn Bachmann, 
Thorkild Holm Pedersen og Hans Ingemann 
 
O-løb søndag i Kirkemilen nord. 
Banelægger og løbsafviklere Jørgen Jensen, 
Sven Ove Thimm og Allan Reiche. 
 
 
Afvikling af lørdagens og søndagens løb omfatter 
- opstilling af startområde (startbåse, markering mm.)  
- fremkaldelse af løbere i startorden 
- korrekt udlevering af O-kort efter startorden 
- udlevering af kort til ”åbne baner” 
 
- målområde, tidtagning og resultatformidling 
 
- børnebaner samt opsyn med mindre børn 
 
Øvrige servicefunktioner 
- kiosk / stort opholdstelt 
- pølsevogn 
- mobiltoiletter 
- parkeringsvagter 
- tilsyn med generatorer (benzin) 
- hentning af drikkevand  
- affaldshåndtering 
 
Afsluttende med oprydning ved stævnets afslutning. 

	
 
 
Lørdag :  arbejde på stævnepladsen i tids- 
																	rummet ca. 7:30 - 18:00 
Søndag : arbejde på stævnepladsen i tids- 
                rummet ca. 6:00 - 16:30 
 
Bemanding : 
 
Startområdet :     ca. 20 personer, 
 
Målområdet :       ca. 10 personer, 
	
Børnebaner :       ca. 4 hjælpere, 
 
Pioneropgaver :  ca. 7 hjælpere, 
 
Kiosk :                 ca. 10-12 hjælpere, 
 
Parkering :          ca. 4 mand, 
                             (ca. 500 biler skal ledes 
                              på plads) 
 
Alt efter hjælpeopgavens karakter og omfang 
vil der være arbejde begge dage, evt. vagt-
opdelt. 
	
 

	
	
Når stævnet er afsluttet og pladsen ryddet og alt affald kørt væk, samles alle klubbens med-  
lemmer søndag aften, hvor klubben er vært ved en fællesspisning i Ørnbøls Festlokaler, 
Hestkærvej 4, Hjørring. 
																																	

	 	

	


