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Instruktion 

 

Arrangør:  Aarhus 1900 Orientering   

Klassifikation:  Åbent løb – 2 stjerner** 

Tidspunkt: Torsdag den 1. september 2022.  
Stævnepladsen er åben fra kl. 16:00. Første start kl. 17:00. 

Løbsområde:  Aarhus Midtby 

Stævneplads:  Havnepladsen i Aarhus (lige syd for Navitas). 

Afstande:  Start < 250m. 

Parkering: Offentlige p-pladser i området kan benyttes mod normal betaling.  
P-kælderen under Navitas er den mest oplagte mulighed.  
Alternativt er der letbane stop direkte ved stævnepladsen. 

Børnebane:  Ingen særlige børneaktiviteter.  

Kiosk mm.:  Ingen. 

Kort: Aarhus Midtby. Målestok 1:4.000. Ækvidistance 2,5 m.  
Delvist Opdateret i sommeren 2022.  Kortet følger sprintnorm ISSprOM 2019-2.  
Laserprint på vandfast, men ikke rivfast papir uden pose. 

Terrænbeskrivelse: Alle baner forløber i områder fortrinsvis med befæstet underlag og kun i ganske 
lille omfang passeres områder med græs.  Kantsten er visser steder ganske høje, 
så der er risiko for at træde forkert, hvis man ikke er opmærksom. 

Telte og ude-serveringsarealer er markeret på løbskortet som midlertidig forbudt 
område (symbol 714). Hvor banerne krydser veje med hyppig trafik, er vejene 
markeret som forbudte (symbol 709) undtagen ved fodgængerovergange.  

Områder, der på kortet er markeret som forbudte, skal respekteres og må ikke 
passeres. 

Der vil være mange mennesker i byen, så tag hensyn og vis vores sport frem fra 
den sympatiske side. 

Færdselsreglerne skal overholdes. 

Klasser:  
 
 
 
 
 

 

Bane Sværhedsgrad Klasser Luftlinie Løbslængde 

1 Hvid – let Let-20, Let21-  1,0 km 1,3 km 

2 Gul – mellemsvær Mellemsv-20, 
Mellemsv21- 

1,9 km 2,6 km 

3 Sort – svær Svær-20, Svær21- 2,8 km 4,1 km 

https://map.krak.dk/s/Eugen%20Warmings%20Vej%2C%2020%2C%20AARHUS%20C
https://map.krak.dk/s/M%C3%B8llevangs%20All%C3%A9%2C%2047%2C%20AARHUS%20V
https://map.krak.dk/s/M%C3%B8llevangs%20All%C3%A9%2C%2047%2C%20AARHUS%20V
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Eftertilmelding: Der kan købes åbne baner (samme som ovenfor) på løbsdagen mellem 
16:30 og 18:00. 

Løbsafgift: H/D til og med 20 år: 50 kr  
H/D 21 år og op: 80 kr  
Brikleje: 15 kr (Sport ident) 

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. 

Start: Fri start mellem kl. 17:00 og 18:00.  
Der tilstræbes minimum 30 sekunders startinterval 
Man må starte, når startpersonalet giver tegn.  
Brik isættes startenhed i startøjeblikket, hvorved tiden startes. 

Mål: Løbet er gennemført, når målposten klippes. Derefter skal man krydse vejen og 
gå til beregnerteltet for aflæsning (og evt. aflevering) af brikken.  
Udgåede/ikke gennemførende løbere skal melde sig i beregningen.  
Seneste målgang: Kl. 19:00 

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

Skærme: Der benyttes små skærme 12,5cm x 12,5cm 

Brystnumre: 
 
Væske: 

Der udleveres brystnumre ved start. 
 
Der udleveres væske ved brikaflæsningen.  

Omklædning: Der er ingen omklædningsfaciliteter  

Toiletter: Der er adgang til toiletter på Havnepladsen 

Opbevaring: Værdiopbevaring i stævnekontoret.  

Organisation: Stævneleder: Henrik Tinggaard, Aarhus 1900 Orientering  
Banelægger: Jakob Edsen, Aarhus 1900 Orientering  
Stævne og Banekontrollant: Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 
 

 


