
INSTRUKTION 
Nordjysk Dag I Tornby Klitplantage 

Arrangeret af OK Vendelboerne 

 

Arrangementet afholdes efter hensyntagen til COVID-19 forholdsregler. 

Instruktion, startlister og resultater vil ikke blive ophængt ved start og mål. 

Deltagerne bedes ikke opholde sig ved start og mål, længere end nødvendigt.  

 

Dato:  Søndag den 25. oktober 2020. 

Afmærkning:  Strandvejen/Hovedvejen, (vej nr. 56). 

  GPS-koordinater (Google): 57.554961, 9.938541. 

Mødested,  P-plads ved Restaurant Munch, Strandvejen 31, Tornby 

  9850 Hirtshals, og på stranden. 

Stævneplads   Der er  ingen stævneplads, omklædning må foretages ved bilerne.  

Toilet/bad:   Offentlige toiletter i nærheden af P-pladsen.  

   Bad i Vesterhavet. 

Kiosk:   Ingen kiosk.  

Restaurant Munch  er beliggende ved parkeringspladsen, og der kan købes frokost. Se menukort 

www. restaurantmunch.dk    

Afstande:  Parkering – start 100 m, orange /hvid snitzling. 

  Parkering – mål 50 m. 

Klasser og Baner: 

Klasser Sværhedsgrad Banelængder km Antal poster Målestok 

H21 Sort svær 10,1 31 1:10000 

D21,  H17-20,  H40 Sort svær 8,0 25 1:10000 

D17-20,  D40,  H15-16 Sort svær 5,9 21 1:10000 
H50 Sort svær 5,9 21 1:7500 

D15-16,  Fri1 Sort svær 5,2 15 1:10000 

D50,  H60 Sort svær 5,2 15 1:7500 

D60 Sort svær 3,8 12 1:7500 

H70 Blå svær 3,8 12 1:7500 

D70,  H80 Blå svær 2,6 11 1:7500 

H13-14 Mellemsvær 4,7 17 1:10000 

D13-14,  Fri2 Mellemsvær 3,9 14 1:10000 
D-12,  H-12 Let 3,0 14 1:10000 

Beg-14,  Beg15 Begynder 3,0 12 1:10000 

 

Væskedepot:  Der er ingen væskedepoter i skoven, medbring selv . 

 

Kontrolsystem:  Elektronisk tidtagning med Emitsystemet. 

  Lejebrikker udleveres ved start, og afleveres ved mål. 

  Backuplabels, postbeskrivelser, samt kort, udleveres ved start.  



 

Terræn:  Typisk klitplantage med vekslende gennemløbelighed . 

  Åben klithede, hvor fremkommeligheden nogle steder er reduceret 

  på grund af lav bevoksning. 

 

Kortet:  Tornby klitplantage , nytegnet i 2020. 

  DOF kvalitetsmærke.  

  Målestok, 1:10000 (1:7500 fra H/D 50+) 

  Ækvidistance 2,5 m. 

  Printet på rive- og vandfast papir. 

 

Postbeskrivelser:  Postbeskrivelserne er trykt på kortet. Løse postbeskrivelser  

  udleveres ved starten, hvis du har en holder dertil. 

 

Start:  Første start er kl. 10,00. Der er fremkald 4 minutter før start. 

  Kortet udleveres sammen med backup kort, og postbeskrivelse til hver enkelt 

deltager. Det er tilladt at kontrollere, at det er korrekt/klasse. Det er ikke tilladt 

at læse kortet. 

  Løberne i klasserne H/D-12, Begynder-14, og Begynder15 

  må læse kortet 2 min. før start.  

  For sent startende henvender sig til startpersonalet. 

 

Mål:  Emitbrikkerne aflæses ved målgang. 

  Lejebrikkerne inddrages i mål. 

  Bortkomne lejebrikker erstattes med 500 kr. 

  Kortet kan beholdes, men udvis fair play. 

  Max løbstid, 2,5 time fra starttidspunktet. 

  Der er ingen væske i mål, så husk at medbringe selv.   

 

Præmier:  Der er ingen fælles præmie overrækkelse, men der er præmier  

  til alle nordjyske mestre, og til de 3 bedst placerede fra nordjyske klubber i 

ungdomsklasserne til og med H/D-20. 

   Nordjysk mester skal stille op for klub fra NOU området. 

  Lille præmie til alle i begynderklasserne. 

  Disse præmier vil blive forsøgt udleveret på dagen, efterhånden  som  

  klasserne er afgjort,  hvis vinderne stadig er til stede, ellers 

  bliver de udleveret ved førstkommende lejlighed. 

   

  H21 vandrepræmie (Gevir) tilfalder den klub inden for NOU’s  

  område, som har præsteret den hurtigste tid for 3 løbere. 

  Ungdomsklassernes vandrepræmie (Elgtyr) går til den klub, inden 

  for NOU’s område der opnår flest point i ungdomsklasserne.  

  Vinderne af vandrepræmierne oplyses når løbet er slut, og udleveres ved  

  senere lejlighed. 



 

Åbne baner:  Der er ingen åbne baner. 

 

Børnebaner:  Der er ingen børnebaner. 

 

Børneparkering:  Der er ingen børneparkering. 

 

Resultater:  kan følges på: http://live.oriento.fi/#/competitions    

  og vil være på O-result.dk  senere.  

 

 

Stævneleder Ellen Thomsen OK Vendelboerne ellen@b-menneske.dk  21296087 
 

Stævnekontrol Kjeld Arildsen OK Vendelboerne kjeld.arildsen@gmail.com 
 

53640724 

Banelægger Jacob Madsen OK Vendelboerne mettejacob@has.dk 
 

23412626 

Banekontrol Ole Thomsen OK Vendelboerne ole.f.thomsen@gmail.com 
 

40475315 

Dommer Edith Sørensen Aalborg OK  
 

 

Korttegner Gediminas Trimakas Lithuania  
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