
 

 Indbydelse 

Sprintstafet 

Herredsvang / Marienlystparken 

28. august 2022 

  

 

 

Arrangør 
 

Orienteringsklubben Pan Århus 

Klassifikation 
 

Sprintstafet 
2** - stafet 

Dato 
 

Søndag den 28. august 2022 
Stævnepladsen åbner kl. 9.00 

Dagen efter DM-mellemdistance i Thorsø bakker 

Løbsområde 
 

Marienlystparken, Århus vest  

Mødested 
 Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Århus V.  

Kort 
 

Herredsvang / Marienlystparken 1:4.000 
Ækvidistance 2,5 m 
Revideret juli 2022 
Kortene er printet på vand- og riv stærkt papir. 
Korttegner: Kell Sønnichsen  

Terræn 
 

Fritliggende bygningskomplekser i varierende størrelse samt boligområde 
med spredte bygninger, der er forbundet med stier. En del hække, buskads 
og bede. Svag kupering. Underlag af græs, beton og asfalt. Indslag af mindre 
lysåbne skovpartier. Området gennemskæres af gennemgående veje, hvor 
der på løbstidspunktet forventes minimalt med trafik.  

Lukning af løbsområde 
 

Det henstilles til at alle i mindst muligt omfang besøger området der er 
afgrænset af Herredsvej, Paludan Mullers vej, Fjældevænget og 
haveforeningen Marienlyst. 

Klasser 
  

Stafetklasser med 3 personer i klasserne: 
 
H/D – 16 
3 x 2,0 – 2,2 km mellemsvær orientering 
Der løbes herre / dame / herre 
 
H/D 17-39 
3 x 3,0-3,2 km svær orientering 



Der løbes herre / dame / herre 
 
H/D 40- 
3 x 2,3 -2,5 km svær orientering 
Der løbes herre / dame / herre 
 
Der meldes hold via O-service og evt. holdændringer ordnes på dagen inden 
start (alternativt sendes en mail til kell@soenniksen.dk senest fredag den 
26/8 kl. 16.00) 
 

Åbne baner 
 Der er tilmelding til åben bane via O-service og fra stævnekontoret i 

tidsrummet kl. 10.00 - 11.00.  
Åbne baner koster 100 kr.  
Der udbydes 2,2 km. Svær. 
Egen touchfree air+ SI-brik kan anvendes. Leje af brik koster 30 kr. 

Resultatformidling 
 

Live-resultater online 

Speakning 
 

Der vil blive speaket i et vist omfang. 

Kontrol 
 

Der anvendes SportIdent air+ (touchfree). 

Det er en fordel at løbe med touchfree SIAC brik, men alle SPORTident 
brikker kan benyttes. 

Lejebrikker: SIAC – 30 kr. (begrænset omfang) 
Lejebrikker udleveres fra stævnekontoret i klubposer 
Bortkomne brikker erstattes med kr. 600. 

Brystnumre 
 

Der løbes med brystnumre der udleveres i klubposer 

Præmier 
 Der uddeles præmier til top-3 i D/H – 16 og vinderne i de 2 andre klasser 

Start 
 Samlet start for alle klasser kl. 10.00. 

Startlister 
 

Offentliggøres på løbets hjemmeside 48 timer før løbet 

Afstande 
 

Parkering – stævneplads maks. 800-1000 meter. 

Der parkeres hos Århus Firmasport på Paludan Mullers Vej 110. 

Tag venligst hensyn! 

Der følges rød/hvid snitzling til stævnepladsen. 

Omklædning og bad  
 

Der er ikke mulighed for bad og omklædning. 

Børne bane 
 

Der tilbydes INGEN børnebane 

Børneaktivering 
 

Der tilbydes INGEN børneaktivering 

Kiosk 
 

Der findes INGEN kiosk på stævnepladsen 

Fortræning 
 

Der henvises til Findveji.dk.  

Tilmelding 

 

 
Tilmelding klubvis via O-service til Kell Sønnichsen. 
For løbere, der ikke er organiseret under DOF, kan tilmelding ske ved e-mail 
til Kell Sønnichsen (kell@soenniksen.dk). 
 
Tilmeldingsfristen udløber torsdag den 21. august 2022 kl. 23.59. 

mailto:kell@soenniksen.dk


Der er eftertilmelding i et begrænset omfang.  

Vil du gerne deltage, men har udfordringer med at samle et hold kan du 
skrive en kommentar på løbets Facebook begivenhed og derigennem finde 
holdkammerater. 

Startafgifter 
 

D/H-16: 300 kr. 

D/H 17-39: 300 kr. 

D/H 40- : 300 kr. 

Brikleje: 30 kr. 

 
Indbetales på klubbens konto 1551-16997889. 
IBAN: DK4830000016997889 
Swift: DABADKKK 

Stævneleder 
 

Ebbe Møller Nielsen, OK Pan 
Teglbakken 15, 8270 Højbjerg, tlf. +45 28351948, Ebbe@loberen.dk 

Banelægger 
 

Rasmus Djurhuus, OK Pan 

Banekontrollant 
 

Jeppe Ruud, OK Pan / DOF 

Stævnekontrollant 
 

Kell Sønnichsen, OK Pan 

Dommer 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


