
 

 

 

 

Indbydelse til  

Klubmesterskabet 2021 for FSK Orientering 

søndag den 24. oktober i Ravnsholt Skov 
Klubmesterskabet i FSK Orientering er i 2021 i oktober, hvor DSR O-sektion klarer banerne for os, idet 

løbet afholdes i forbindelse med deres kredsløb. Tilmelding sker i o-service.  

Af hensyn til banelængderne i FSK’s klubløbsreglement, præmie-uddeling og det efterfølgende 

medlemsmøde ønsker vi at deltagere i klubmesterskabet tilmelder sig åbne baner.  

Bestyrelsen laver en liste med anbefalede starttider, kl 10-11, der bliver offentliggjort på hjemmesiden.  

Vi har oversat klubløbsreglementet således: 

DSR-

bane 

Måle-

stok 
FSK- 

bane 

Omtrentlig 

banelængde 
Sværhedsgrad FSK-Klasser 

Åben 2 1:10.000 1 6.5 km Svær D17-20, D21, H15-16, H17-20, H21, H40 

Åben 3 1:7.500 2 4.5 km Svær D15-16, D40, D50, H50, H60 

Åben 4 1:7.500 3 3.5 km Svær D60, D70, H70, H80 

Åben 5 1:10.000 4 5.0 km Mellemsvær DB, D13-14, HB, H13-14 

Åben 6 1:10.000 5 3.5 km Let D/H Let 

Åben 7 1:10.000 6 3.0 km Begynder D/H Begynder 

 

Tjek DSR’s indbydelse i O-Service for oplysninger om løbet. Sidste frist for tilmelding er 18.oktober. 

 

Regler for klubmesterskabet fremgår af klubbens reglement og lyder: 

 
3.5 Klubmesterskab 

Klubmesterskabet for FSK Orientering afgøres alene på grundlag af resultaterne for de 

løbere, der er medlemmer af FSK Orientering. 

Klubmester er den løber, som opnår flest point udregnet efter idealtiderne. Står 2 eller flere løbere lige, 

er løberen med laveste sekundtal klubmester. 

Der afvikles klubmesterskab foir Damer og Herrer. Løbere på bane 1, 2, og 3 deltager i 

klubmesterskabet. 

 

3.6 Holdmesterskab 

Der afholdes holdmesterskab ved klubmesterskabsløbet efter reglerne for holdkonkurrence. 

I de interne løb i hver klasse uddeles 1 præmie for hver påbegyndt 6 tilmeldte løbere, og 

klubben, der vinder holdkonkurrencen, modtager vandrepræmien Telefonen. 

 

Præmier uddeles på stævnepladsen. Spørgsmål sendes til fsk@fsk-orientering.dk  

 

Til det efterfølgende klubmøde, som afholdes i Vestrehus i Ravnsholt Skov er en separat indbydelse, og vi 

håber alle vil deltage, så vi kan få en god debat. Medlemmer, der ikke deltager i klubmesterskabet, er 

selvfølgelig meget velkomne til medlemsmødet. På gensyn i skoven den 24. oktober 

 

Med venlig hilsen 

f. bestyrelsen,  

Jan Frank Nielsen, 

janfrank@spejdernet.dk  

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