
 
 
 

Instruktion 
DM Sprintstafet den 6. juni 2022 i Vollsmose, i Odense 

 
https://odense-ok.dk/dm-sprint-2022/ 

 
Faaborg, Svendborg og Odense Orienteringsklub byder velkommen til DM Sprintstafet, 2. 
pinsedag, mandag den 6. juni 2022 i Vollsmose i Odense. Det er et 4 stjernet 
stævne. 
Der er åbne baner i alle sværhedsgrader mod forhåndstilmelding. Det er ikke muligt at 
købe åbne baner på stævnedagen. 
 
Arrangør   Faaborg, Svendborg og Odense Orienteringsklub. 
 
Løbsområde Den nordvestlige del af bydelen Vollsmose i Odense. Tæt, lav 

boligbebyggelse med mange stier, plus lidt etagebebyggelse og 
en del grønne områder. 

 
Løbsområdet er lukket for adgang for deltagere og deres 
trænere i henhold til Reglement 2021.  

 
Parkering/mødested Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ (55°24'33.6"N 10°25'39.9"E). 

Det er lige ved Odinskolen og Mulernes Legatskole. Herefter 
kantparkering på Gillestedvej og p-plads v. B1909.  
Fra parkeringen skal deltagerne følge de små gule flag til 
stævnepladsen. 
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Stævneplads På græsareal i den nordlige del af B1909s baner. Syd for den 

gamle HC Andersen skole. 

Se skitse af stævnepladsens indretning: 

På stævnepladsen findes start, stafetskifte, mål og 
brikaflæsning mm. Syd for er der plads til telte. 

 
Stævnekontor   Åbningstid: 7.30 – 14.30, i forhold til mulighed for at ændre i 

holdnavne indtil 2 timer før start. 
  Her vil hvert stafethold vil få udleveret en kuvert med 

brystnumre og eventuelle lejebrikker.  
 
Afstand Fra p-området er der op til ca 700 m til stævnepladsen. Start og 

mål er på stævnepladsen. 
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Førstehjælp  Findes i et særlig telt på stævnepladsen, hvor der også er en 
hjertestarter. 

 
Toiletter og bad  Der vil være toiletter på stævnepladsen. 

Der er ikke mulighed for omklædning og bad. 
 
Baner og 
klasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er ingen væske på banerne. 
 
Åbne baner  Der tilbydes åbne baner i samme løbsområde som DM-

banerne. Forhåndstilmelding i O-service er nødvendig. 
 

Klasse Sværheds
grad 

Længd
e 

Antal 
poster 

Kort- 
målestok 

Åben 1 Sort – 
Svær 

4,0 km 25 1:4.000 

Åben 2 Sort – 
Svær 

3,0 km 24 1:4.000 

Åben 3 Sort – 
Svær 

2,6 km 21 1:3.000 

Åben 4 Gul – 
Mellemsvær 

2,5 km 19 1:4.000 

Klasse Sværhedsgrad Længde Antal 
poster 

 
 

D/H 12 
Mindst 1 

dame 

1. tur 
Hvid – Let ugaflet 
2. 2. tur 
Grøn – Begynder 

ugaflet 
3. tur 

Hvid – Let ugaflet 

 
1: 2,0 km 

 
2: 1,6 km 

 
3: 2,0 km 

 
17 

 
16 

 
17 

 
 

D/H 16 
Mindst 1 

dame 

1. 1. tur 
Sort – Svær gaflet 

2. tur 
Gul – Mellemsvær 

ugaflet 
2. 3. tur 

Sort – Svær gaflet 

 
1: 3,1 km 

 
2: 2,5 km 

 
3: 3,1 km 

 
25 

 
20 

 
25 

D/H 21 
Mindst 2 
damer 

 
4 ture 

Sort – Svær 

 
Alle ture 

 3,8 – 4,0 km 
 

 
 

24 
 

D/H 45 
Mindst 1 

dame 
 

3 ture 
Sort – Svær 

Alle ture 
2,9 - 3,1 km 

 
22 

D/H 60 
Mindst 1 

dame 
 

3 ture 
Blå – Svær 

Alle ture  
2,0 -2,4 km 

 
19 

D/H 70 
Mindst 1 

dame 
 

3 ture 
Blå – Svær 

Alle ture 
1,7 km 

 
17 
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Åben 5 Hvid – Let 2,0 km 18 1:4.000 

 
Kontrolsystem Posterne er udstyret med SI-enheder. Ingen touch-free 

aflæsning. 

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

Det er løberens ansvar at sikre sig, at postenheden eller 
brikken afgiver lyd- eller lyssignal som bekræftelse på 
”stempling.” Sker dette ikke, skal løberen klippe i kanten af 
løbskortet med klippetangen på posten. 

 Lejebrikker udleveres i Stævnekontoret og skal afleveres ved 
aflæsning i mål. Ikke afleverede lejebrikker skal erstattes med 
kr. 500. 

 
Kort Vollsmose Nord, 1:4.000 og 1:3.000, ækvidistance 2,5 m, 

tegnet 2021-22 efter ISSprOM 2019-2 af Niels Rabølle. 

Kortene er godkendt af kortkonsulent og forsynet med DOFs 
kvalitetsmærke. Kortene er printede på vandfast papir. 

Klasserne D/H 60 og D/H 70 løber på kort i målestok 1:3.000. 
Øvrige klasser løber på kort i 1:4000. 

Der vil være postvagter i området. 
 
Postbeskrivelser Postbeskrivelser er angivet med IOF-symboler og er 

printede på kortet. Der udleveres ikke løse 
postbeskrivelser. 

 
Terræn-beskrivelse Åbent boligområde med fritliggende 

bygningskomplekser i varierende størrelse samt 
boligområde med spredte bygninger, der er forbundet 
med stier. En del hække, buskads, bede samt åbne 
grønne områder. Der er et par højhuse.  
Endelig er der et vejbyggeri midt igennem området 
(indtegnet med lyserød på kortet)  

  Svag til ingen kupering. Underlag af græs, brosten og asfalt. 
Fortrinsvis hårdt underlag, men også partier med blødere 
underlag. Indslag af mindre lysåbne skovpartier. Området 
gennemskæres af gennemgående veje, hvor der på 
løbstidspunktet forventes minimalt med trafik. 

 
Forbudte områder Alle baner passerer veje med biltrafik, vær derfor ekstra 

opmærksom. 
Forbudte områder er markeret på kortet efter sprintnormen med 
olivengrøn eller sortgrøn farve. Yderligere forbudte områder er 
markeret med lilla farve på kortet og vil være markeret i 
terrænet med rød snitzling. 

 
Start, stafetskifte og målgang  

Starttid D/H 21 kl 10.00 
Starttid D/H 12 og D/H 60 kl 11.00 
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Starttid D/H 16 og D/H 70 kl 11.05 
Starttid D/H 45 kl 11.10 

En evt. efterstart proklameres af speaker. 

Deltagere på åbne baner har fri start fra ca. 11.15 -12.00.  

Alle anvisninger fra startpersonalet skal følges. 

Alle deltagere skal bære brystnummer, der viser holdnummer og 
turnummer. Dog ikke individuelle åben bane løbere. 

Alle deltagere skal cleare og checke deres SI-brik. Clear- og 
checkenheder er opstillet ved indgangen til skiftezonen. 

Løbere, der skal løbe 1. tur, kaldes frem af startpersonalet, går 
frem til kortplanken og stiller sig ved deres løbskort. Kortene er 
mærket med holdnumre og turnumre og ligger med bagsiden 
opad. De må ikke tages op endnu. 

Check dit brystnummer, så du er sikker på, at du stiller 
dig ved det rigtige kort. 1. tur har blå brystnumre. 2. tur har 
røde brystnumre. 3. tur er grønne og en evt. 4 tur er med sorte 
brystnumre. 

Når starten går, samler løberne deres kort op og løber gennem 
slusen til startpunktet, som vist på skitsen, og derefter ud på 
banen. 

Der er tvungen passage (rød snitzling) over stævnepladsen, 
som en forvarsling til de næste løbere på alle ture, bortset fra 
banerne D/H 12 og D/H 16 tur 2, som kommer direkte i 
mål/skiftezone uden forvarsling. 

Der er ingen afmærkning fra sidste posten til mål, der er ca 50 
m og kan ses. Indkommende løbere løber til mål, stempler 
målposten og fortsætter ind i den indgående skiftezone. 

Den udgående løber har forinden taget opstilling i den udgående 
skiftezone. Når den indkommende løber har fundet det næste 
kort, skal han/hun aflevere det til den udgående løber. Som 
tage sit kort, der er mærket med holdnummer og turnummer, 
og derefter fortsætte til startpunktet og videre ud på sin bane. 

Sidstetur-løberen løber til målposten, stempler denne og 
afslutter holdets stafet. 

Efter målgang fortsætter løberne videre til beregnervognen 
for aflæsning af deres SI-brik og eventuel aflevering af 
lejebrikker. 

FOR-SENT-STARTENDE løbere skal henvende sig til 
startpersonalet, som vil være behjælpeligt med startforløbet. 

Løberne er selv ansvarlige for at videregive det rigtige kort til 
den næste løber. 

Løberne skal alle aflevere deres kort ved målpassagen. 
   Maxtid er 120 minutter i alle klasser. 

 



DmSprintstafet2022_InstruktionV2.1.doc
 

Side 6 af 8 

 
 
 

Version 2.1 

 

Start og målgang åbne baner  

Det er ikke tilladt at deltage på en åben bane før deltagelse på 
en DM-bane. 

Alle løbere skal cleare og checke deres SI-brik. 

Åbne baner starter fra egen sluse i startområdet, hvor løberne 
får udleveret deres løbskort af startpersonalet, som anviser, 
hvornår løberne må starte. 

På startlinjen er der placeret en SI-enhed mærket START. 
Løberen skal stemple denne i startøjeblikket for at starte 
tidstagningen. Startpunkt 15 meter længere fremme og kan 
ses. På målstregen stemples SI-brikken i målenheden, og der 
fortsættes gennem målslusen til kontrolaflæsning, hvor print af 
stræktider udleveres, og eventuelt lejet SI-brik afleveres. 

Alle løbere skal, uanset om de har gennemført deres bane eller 
ej, melde sig i mål med deres SI-brik. 

Løbskortet inddrages ikke i mål, men må under ingen 
omstændigheder vises til løbere, der endnu ikke er startet. 

   Maxtid er 60 minutter. 
 
Resultatlister  Ophænges løbende på stævnepladsen.  
  Endvidere henvises til hjemmesiden 

http://liveresultat.orientering.se for løbende online resultater. 
 
Startret  Startret til mesterskabsklasserne i DM Sprintstafet har enhver, 

der på stævnedagen er medlem af en klub under DOF eller en 
anden klub under IOF (International Orienteering Federation) 

  Medaljer uddeles dog kun til deltagere, der på stævnedagen er 
medlem af en klub under DOF, og som er dansk statsborger 
eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark. 

 
Holdændringer  Navne på et stafetholds løbere og startrækkefølgen kan ændres 

af klubbens tilmelder via O-service eller mail for internationale 
deltagere indtil lørdag den 4. juni kl. 10:00. Herefter kan 
ændringer ske indtil kl. 8:00 på løbsdagen mod betaling af et 
gebyr på 50 kr. pr hold for hver gang, der ændres.  

  Ændringer og eftertilmelding kan ske via e-mail til stævneleder. 
Gebyr betales ved henvendelse på stævnekontoret på 
løbsdagen (Mobilepay). 

 
Medaljer Deltagere på holdet, der bliver nr. 1 i klassen D/H 21 modtager 

Danmarks Idræts- Forbunds mesterskabsmedalje. Nr. 2 og 3 i 
D/H modtager DOFs mesterskabsmedalje i henholdsvis sølv og 
bronze. 

Nr. 1, 2 og 3 i øvrige mesterskabsklasser modtager DOFs 
mesterskabsmedalje i henholdsvis guld, sølv og bronze. 

   Der vil være en fælles præmieceremoni så snart dette er muligt. 
 
Børnebane   Der vil være en mindre børneaktivitetsbane på stævnepladsen. 
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Børnepasning   Der tilbydes ikke børnepasning. 
 
Kiosk   Der vil være en mindre kiosk på stævnepladsen. 
 
Jury Juryformand er Lars Thestrup – træffes på stævnepladsen, mail: 

lars.thestrup@dlgmail.dk eller tlf: 23 30 08 98.   

Medlemmer af juryen er: 
• Morten Fenger-Grøn, Silkeborg OK, Nordkredsen 
• Merethe Francis, OK HTF, Sydkredsen 
• Theis Munktved, Allerød OK, Østkredsen 

Eventuelle klager kan indgives digitalt (sms eller mail) til 
stævneleder eller skriftligt til stævnekontoret. Stævneleder 
sender sin afgørelse via sms eller mail til klager. 
Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest 30 minutter 
efter udløbet af makstid for den sidst startende klasse. 

En protest mod stævnelederens afgørelse eller mod fejl i 
arrangementet kan indgives digitalt (sms eller mail) til 
juryformanden eller indleveres skriftligt på stævnekontoret. En 
protest skal indgives senest 15 minutter efter meddelelse om en 
klages afgørelse. 

  De nærmere regler er specificeret i DOFs Reglement 2021, 
paragrafferne 7.8 til 7.11. 

 
Organisation  Stævneleder: Carsten Djursaa – Odense Orienteringsklub,  

e-mail: formand@odense-ok.dk, tlf: 24 25 64 30. 

  Banelæggere: Lone Fyhn Olesen og Jørgen Olesen - Odense OK  
  Korttegner: Niels Rabølle Knudsen – Odense OK  
  Stævnekontrollant, IOF Event Advisor og juryformand: Lars 

Thestrup – Melfar OK  
  Banekontrollant: Anita Lunding – Svendborg OK  
  Kortkonsulent: Torben Rasmussen - Odense OK  

 
Stævne-information Hjemmeside:  https://odense-ok.dk/dm-sprint-2022/ 
   
  E-mail:  formand@odense-ok.dk 
 

På gensyn i Vollsmose 
 

                   
  

mailto:lars.thestrup@dlgmail.dk
mailto:formand@odense-ok.dk
https://odense-ok.dk/dm-sprint-2022/
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