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Instruktion 

FSK Orientering divisionsmatch for 1. og 2. division 

Søndag d. 5. september 2021 
 

Deltagende klubber i divisionsmatch: 

 Hold fra 1. division 

➢ FIF Hillerød Orientering 

➢ Søllerød OK 

➢ Tisvilde Hegn OK 

➢ Allerød OK 

 Hold fra 2. division 

➢ OK Roskilde 

➢ Farum OK 

➢ Ballerup OK 

➢ OK Øst Birkerød 

 

For øvrige klubber: Åbne baner kun efter forhåndstilmelding. 

 

Dato           Søndag den 5. september 2021 

 

Klassifikation ****  

      

Løbsområde Geel Skov 

 

Løbskort Geel Skov, målestok 1:7.500  

 Ækvidistance 2,5 m. Revideret 2021 af Gediminas Trimakas 

 Kortet vil være printet på vand- og rivfast papir i A4 format 

 Forbudte områder er markeret på kortet. 

  

Terræn Typisk sjællandsk blandingsskov med udbredt stinet og ret kurvet efter 

sjællandske forhold. 

 

 Løbsterrænet er ganske fint varieret og kendetegnet ved sine bratte stigninger 

og fald. Den lille størrelse og beskaffenheden har gjort banerne postrige, med 

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 

Grundet risiko for Corona, følges retningslinjer fra DOF og vi forbeholder os fortsat ret til at 

håndhæve generelle retningslinjer grundet Corona med deraf følgende mulig afvigelse fra normal 

praksis og reglementet for divisionsmatcher. 
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indlagte "mellemdistancefornemmelser”. Posterne står tæt, ned til 35 meter 

fra hinanden.  

 

 De 4 længste baner - altså de sorte, inkl. H- & D16 - passerer én eller to 

trafikerede veje! (heriblandt Kongevejen, som har 2 spor i hver retning, men 

med en bred midterrabat). Passager sker helt frit - på egen hånd og eget 

ansvar! Så sæt farten ned, se dig ordentligt for og undgå farlige situationer!  

  

 Vær ligeledes opmærksom på stier, der også benyttes som mountainbikespor. 

Der er i det hele taget rigtig mange brugere, som vi også skal tage hensyn til!  

  

 Nogle tætheder er ved korttegningen bedømt lidt hårdt, så der kan opleves 

lettere gennemløbelighed end vist. Omvendt savner gule områder 

underskovsskravering, typisk på denne årstid! Der kommer rigtig mange folk 

i skoven, hvorfor der er trampespor og stier som ikke findes på kortet. 

Specialsignaturer  

 

Mødeplads/parkering P-plads Teknikerbyen, 2830 Virum.  

 GPS-koordinater: 55.799837, 12.494257 

Tilkørsel fra Skodsborgvej via Bredevej med afmærkning herfra. 

 Følg anvisninger fra P vagter. 

 

Stævneplads Græsplæne mellem Skodsborgvej og skoven. Skiltning fra parkering til 

stævneplads. Antallet af forsamlede vil blive reguleret jf. Corona situationen. 

    

Afstande Fra parkering til stævneplads 400 m. 

 Fra stævneplads til start 1200 m. 

 

Stævnekontor I telt på stævnepladsen. 

 

Klasser og baner Ifølge DOF-reglement. 

 

Bane Sværhedsgrad Herreklasser Dameklasser Længde 

km 

Poster Væske 

poster 

0 Børnesprintbane  0,75 10  

1 Svær H18, H20, H21  8,8 29 2 

2 Svær H40 D18, D20, D21 6,9 28 2 

3 Svær H16, H50 D40 6,1 23 1 

4 Svær H60 D16, D50 5,1 19  

5 Svær H70 D60 4,0 16  
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6 Mellemsvær H14, H20B, H21B, 

H45B 

 4,8 18  

7 Let H12, H14B, H-LET D12, D14B, D-LET 3,4 15  

8 Svær H80 D70 2,8 12  

9 Mellemsvær  D14, D20B, D21B, 

D45B 

4,2 16  

10 Begynder Beg., H10, H12B Beg., D10, D12B 2,8 16  

 

Åbne baner Der tilbydes åbne baner efter forhåndstilmelding på O service. Baner som 

ovenstående divisionsmatch baner. Det er IKKE muligt at købe baner på 

dagen. 

  

Start divisionsmatch Efter forudbestemt startrækkefølge med faste starttider.  

 

 Startstidsintervaller: 

• 1. division fra kl.10.00 

• 2. division fra kl.11:30 

   

 Løbere på bane 7 og 10 får løbskortet udleveret 2 min. før start.  

 Øvrige løbere får kortet i start øjeblikket. 

 Begynderbane (bane10) har fri start mellem kl. 10:15 og 12:30. 

  

 Kom ikke for tidlig til start, der er ikke megen ’opsamlingsplads’. 

 

Start åbne baner Forud tilmeldte åbne baner tilbydes efter sidst startende i 2. division fra kl. 

12:30.  

 Løbere på åbne baner ’svær’ og ’mellemsvær’ må ikke se på kortet før start-

tidspunkt. Åbne baner ’let’ og ’begynder’ må se på kortet 2 minut før start.  

  

Start procedure Følg skiltning og snitzling fra stævneplads til start, ca. 1200 m. 

 Fremkald 4 min. før start.   

                                      Leje SI brikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start                

 Husk clear og check inden fremkald. 

 Ved start tager løberen sit kort i kortkassen. Løbere er selv ansvarlig for at 

tage kortet til den rigtige bane.  

 Løbere på bane 10 har fri start mellem kl. 10 – 12:30 

 Løbere på bane 7 + 10 får udleveret løbskortet 2 minut før start.                         

 For sent startende skal henvende sig til startpersonalet. 

 

 Åbne baner: Leje SI brikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start.  

 Husk clear og check. 

 Løbere på let og begynder baner må se på kortet 2 minut før start.  

 Start personalet bestemmer løbstidspunkt. Løbere starter ved at putte SI 

brikken i start enheden ved start.  
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Tidtagning Elektronisk med SportIdent (SI). 

 De udsatte SI enheder understøtter ikke ’touch free’ men ’touch free’ brikker 

kan anvendes som traditionelle SI brikker. 

 Posternes kontrolnumre er angivet på toppen af SI enhederne (vandret).  

 

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykt på kortet. På de 3 længste baner er de på bagsiden. 

 Der kan udleveres løse postbeskrivelser ved start til løbere med holder hertil. 

 

Overtrækstøj Der er ikke transport af overtrækstøj fra start til stævneplads 

 

Væske Der findes væskeposter på de lange baner, se skema med klasser og baner. 

Der er væske til alle i mål. 

 

Skygning Med henvisning til DOF reglementets §2.6 er det tilladt at skygge i klasser 

med sværhedsgrad ’Begynder’ og ’Let’. En deltager i stævnets konkurrencer, 

der har fungeret som skygge, må ikke efterfølgende starte på samme bane.  

 

Mål På stævneplads.   

 Kort må ikke vises til ’ikke startede’ løbere.  

 Udgåede løbere skal melde sig i mål. 

 Max tid er 2½ time 

 

Resultatformidling Under løbet offentliggøres resultater på ’gammeldaws’ resultattavle samt 

elektronisk og efter løbet hurtigst muligt på FSK Orienterings hjemmeside  

www.fsk-orientering.dk og via O-service. 

 

Præmier Der uddeles ingen præmier. 

 

Børne sprint Der tilbydes en snitzlet børnesprintbane på ca. 750 m med 10 poster fra 

stævnepladsen fra kl 10:00 – 12:15. 

 

Børnepasning Der er ingen børnepasning på stævnepladsen. 

 

Service Toilet: Findes mellem parkering og stævnepladsen.  

 Kiosk findes på stævnepladsen. Der kan købes sodavand, øl, kaffe, te, kage og 

lette forfriskninger. Der kan betales kontant eller med MobilePay. 

 Omklædnings- og bademuligheder: Tilbydes ikke.  

 

Førstehjælp Der er hjertestarter ved stævnepladsen 

 Der er et nødnummer (3077 2490) trykt på kortet  

   

Dommer jury Henvendelse til dommer jury sker i stævnekontor. 

 

Startliste Efter sidste tilmelding offentliggøres startliste på stævnets hjemmeside og via 

O-Service. 

http://www.fsk-orientering.dk/
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Stævneleder Leif Pedersen, FSK Orientering 

 E-mail: thiemepedersen@gmail.com 

 Tlf. på dagen: 3077 2490  

Stævnekontrol Peter Sørensen, PI København 

Banelægger Hanne Fogh, FSK Orientering  

Banekontrol Karl Aage Hald, FSK Orientering 

Jury Jury formand, Peter Sørensen, PI København 

 Jury deltagere fra de deltagende klubber, vælges når tilmeldinger foreligger 

 

Vi glæder os til at se jer i Geelskov d. 5. september 

 

mailto:thiemepedersen@gmail.com

