
Aarhus Festugesprint 
Instruktion 
 

Tidspunkt: Torsdag den 2. september 2021. Stævnepladsen er åben fra kl. 16:00. Første start 
kl. 17:00. 

Løbsområde: Botanisk Have i Aarhus. 

Parkering: Det er muligt at parkere på P-pladsen ved krydset Fuglebakkevej/Møllevangs Alle 
(N 56,165580 E 10,183340 , 400 m til stævnepladsen) og på Poppelpladsen midt 
i Botanisk Have (GPS: N 56,161087 E 10,192525 , 400 m). Der kan også være 
enkelte pladser på Adventskirkens P-plads. Derudover henvises til 
kantstensparkering. Bemærk at parkering indenfor Ringgaden generelt koster 
penge, mens parkering udenfor Ringgaden er gratis. Følg dog skiltning. 

 

https://map.krak.dk/s/M%C3%B8llevangs%20All%C3%A9,%2047,%20AARHUS%20V
https://map.krak.dk/s/Peter%20Holms%20Vej,%2015,%20AARHUS%20C


Stævneplads: Ved Amfiscenen i vestenden af Botanisk Have. (GPS: N 56,162980 E 10,186740). 

Afstande: Start og mål ved stævnepladsen. 

Klasser: Banerne er åbne for alle klasser 

Bane Sværhedsgrad Længde Poster 
1 Hvid – let 1,3 km 14 
2 Gul – mellemsvær 2,5 km 21 
3 Sort – svær 3,1 km 27 

  

Tilmelding: Åbne baner kan købes på dagen i stævnekontoret. Maks 88 lejebrikker. 

 H/D til og med 20 år: 50 kr 

H/D 21 år og over: 80 kr 

 Brikleje: 15 kr 

 Betaling kan ske med MobilePay eller kontanter. 

Kontrolsystem:  SPORTident elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. Lejebrikker: Tilmeldte 
gennem O-service får udleveret brikken i starten. Tilmeldte på dagen får brikken 
ved tilmeldingen i stævnekontoret. Leje af brik koster 15 kr. Mistet lejet brik skal 
erstattes med 300 kr. Hvis den elektroniske stempling svigter, skal løberne i 
stedet klippe med postens klippetang i kortet. 

Kort:  Botanisk Have. Målestok 1:4000. Ækvidistance 2 m. Opdateret i marts 2020.  
Kortet følger sprintnorm ISSprOM 2007. Laserprint på vandfast, men ikke rivfast 
papir uden pose. Der forekommer enkelte spærringer som er markeret med 
snitzling i terrænet, og som på kortet er markeret med tydelige lilla streger og 
skraveringer. Disse må ikke passeres selvom det er muligt. 

Terrænbeskrivelse:  Botanisk Have er en bypark, der er bakket med plæner, spredt bevoksning og lidt 
skov. Banerne kan også gå gennem et bebygget område uden større veje. Parken 
er åben for publikum under løbet. Færdselsreglerne skal overholdes og man skal 
udvise almindeligt hensyn til andre.  

Postbeskrivelser: IOF symboler på kortet. Løbere på bane 2 og 3 med kortholder kan få udleveret 
løse postbeskrivelser ved start. 

Start: Fri start mellem kl. 17:00 og 18:00. Man må starte når startpersonalet giver tegn. 

Mål: Løbet er gennemført når målposten klippes. Derefter skal man gå til 
beregnerteltet for aflæsning (og evt. aflevering) af brikken. Udskænkning af vand. 

https://map.krak.dk/s/Eugen%20Warmings%20Vej,%2020,%20AARHUS%20C


Udgåede/ikke gennemførende løbere skal melde sig i beregningen. Makstid: Kl. 
19. 

Omklædning: Fælles omklædningstelt. 

Opbevaring: Værdiopbevaring i stævnekontoret. Bagage stilles i omklædningsteltet. 

Børnebane: Ingen særlige børneaktiviteter. 

Kiosk mm.: Ingen. 

Organisation: Stævneleder: Frank Dabelstein, Aarhus 1900 Orientering, tlf. 24 20 66 74, mail 
frank@dabelstein.dk 

 Banelægger: Jakob Edsen, Aarhus 1900 Orientering 

 Banekontrollant: Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 

 Stævnekontrollant og dommer: Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering, tlf. 51 57 
60 30. 

 Korttegner: Kell Sønnichsen, OK Pan 


