Silkeborg Orienteringsklub indbyder til Gudenå-dyst

2021

Søndag d.9/5-2021 i Silkeborg Sønderskov Vest
Covid-19

Gudenå-dysten kunne desværre ikke afholdes i 2020. Vi forsøger, om det kan lade sig gøre i
år. Vi har tilpasset planen for løbet under hensyntagen til eventuelle restriktioner som følge
af Covid-19. Afhængig af, hvordan restriktionerne er til maj, kan der komme opdateringer af
indbydelsen. Ligeledes vil regler blive præciseret i instruktionen.

Klassifikation

2**
Åbent stævne. Fod-O og Præ-O/trail-O
2.+3. divisionsmatch for Nordkredsens klubber
Stævnet er en del af Midtjysk Ungdomsliga.

Tid

Søndag d.9/5 2021.
Der vil ikke være egentlig stævneplads, men der vil være bemanding i stævnekontor
(beregner telt) fra kl.9.00.

Løbsområde

Silkeborg Sønderskov, vestlige del

Mødested

Rødebækvej, 8653 Them. Nord for Rodelund. GPS 56.109487 9.572557
Indkørsel fra rute 52/Rodelundvej.

Stævnekontor

Plads ved Nørlund Hestehospital

Parkering

Mark S-Ø for Rødebækvej. Afstand P til stævnekontor: 200-400 m.

Kort

1:10.000, dog 1:7.500 i klasser D/H60 og ældre. Præ-O: 1:4.000
Ækvidistance 5 meter.
Kort fra 2018, med enkelte rettelser forår 2020.
Printede kort på vandfast papir.

Terrænbeskrivelse Kuperet til stærkt kuperet blandingsskov med et tydeligt stibillede.
Da en havørn har taget bopæl i skoven i foråret 2018, har vi måttet tage hensyn til en ekstra
vildtlomme, hvilket har gjort løbsområdet lidt mere intimt. Der ligger væltede trækroner, der
ofte er svære at forcere. Hvor de fældede træer er vurderet at ville påvirke rutevalget i
skoven, og hvor ruter rundt om trækronerne ikke er umiddelbart synlige, og hvor flere
trækroner ligger samlet eller meget tæt, er de på kortet tegnet som impassabelt grønt. I
områder med god sigtbarhed er de væltede træer ikke tegnet på kortet. En lige mørkegrøn
linje er tegnet, hvor der er væltede træer og dårlig sigtbarhed, og hvor disse derfor har
væsentlig indflydelse på vejvalget.

Klasser
Bane
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Præ-O

Klasse
H18, H20, H21
D18, D20, D21, H40
D40, H16, H50
D16, D50, H60
D60, H70
H14, H20B, H21B, H45B
D12, D14B, D-let, H12, H14B, H-let
D70, H80
D14, D20B, D21B, D45B
Begynder, D10, D12B, H10, H12B
Præ-O

Sværhedsgrad
Sort - svær
Sort - svær
Sort - svær
Sort - svær
Blå - svær
Gul - mellemsvær
Hvid - let
Blå - svær
Gul - mellemsvær
Grøn - begynder
Mellemsvær/svær

Børnebane

Der vil ikke blive tilbudt børnebane/børneaktivitet.

Tilmelding

Via O-service senest fredag d. 30/4-2021 (St.bededag).

Løbsafgift

Fod-O: D/H–20: 65 kr. D/H 21-: 85 kr. Lejebrik 15 kr.
Præ-O: 40 kr.

Vindertid, min.
40-50
40-50
35-45
35-45
35-45
35-45
20-30
35-45
35-45
15-20
-

Længde, km
6- 7
5- 6
4,5 - 5,5
4- 5
3- 4
4- 5
2,5 - 3
2,5 - 3
3,5 - 4
Ca. 2
Ca. 2

Der er mulighed for at løbe både fod-O og præ-O.
Startafgift og eventuel brikleje indbetales klubvis til Silkeborg Orienteringsklub samtidig med
tilmeldingen på konto 7844-7766557 Jyske Bank. Husk at oplyse afsenderklub.
Efter-tilmelding

Der er ikke mulighed for efter-tilmelding.

Kontrolsystem

SI / SPORTident elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem.
Anvendes egen brik skal briknummer oplyses i forbindelse med tilmeldingen.
Leje af brik koster 15 kr. Mistet lejet brik skal erstattes med 300 kr.

Start

Starten vil blive fordelt i klubvise tidsintervaller hen over dagen (kl.9.30 - ca.15.00) og i
henhold til startliste.
Deltagere i alle klasser på grøn bane har fri start.
Løbere der kun deltager i præ-O har fri start i klubbens tidsinterval. Hvis man løber både fodO og præ-O er der fri start til præ-O umiddelbart før eller efter ens fod-O løb.

Præmier

Der vil ikke være præmier.

Kiosk

Der vil ikke være kiosk på stævnepladsen.

Organisation

Stævneleder: Jens Ozol, Silkeborg OK, mobil 23606748, e-mail: hoiberg.ozol@gmail.com
Banelægger: Martin Fjordvald, Silkeborg OK
Banelægger, Præ-O: Vibeke Vogelius, Silkeborg OK
Stævnekontrollant: Claus Poulsen, Silkeborg OK
Banekontrollant: Keld Krogsgaard, Silkeborg OK
Dommer/jury formand: Tage Baun, Horsens OK
(De øvrige 3 jury medlemmer findes blandt de tilmeldte deltagere)
Korttegner: Clive Allen (reckonosering), Steen Frandsen (rentegning)

