
 

 

Indbydelse til  

Nordjysk Klub-dag  

i Rold Skov Nørreskov Syd  

(Mosskov)  
 

  

Søndag den 15. november 2020  
 

  
Stævnet bliver afviklet på baggrund af DOF’s tekniske retningslinjer og guidelines for  

afvikling af orienteringsstævner gældende fra 8. juni 2020.  
Se retningslinjer for arrangører og deltager på stævnets hjemmeside. 

Hvis der kommer nye oplysninger fra myndighederne eller DOF, vil de løbende blive  
 indarbejdet i indbydelsen. Det er derfor en god ide at holde sig informeret.  

 
 

  
Mødested: Skørping Idrætscenters parkeringsplads, indkørsel fra 

rundkørslen ved Buderupholmvej vest for Skørping by.  
Skørping Idrætscenter, Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping. 
Der etableres ingen egentlig stævneplads.  

  
Kort: Rold Skov Nørreskov Syd (tidligere Mosskov), nytegnet efter MapMagic.  

1:7500 på alle baner, ækvidistance 2,5 m.  
  
Terrænbeskrivelse: Let kuperet blandingsskov bestående af høje gran- og bøgetræer, enkelte 

steder tætte partier. Veludviklet grusvej og stinet, samt en del MTB-spor.  
 

Baner og banelængder:  
 

Bane 1  Bane 2  Bane 3  Bane 4  

8 – 9,5 km svær  5,5 – 7,0 svær  4,5 – 5,5 km svær  3,0 – 4,0 km svær  

Bane 5  Bane 6  Bane 7  Bane 8  

4,5 – 5,5 km  
mellemsvær  

3,5 – 4,5 km  
mellemsvær  

3,0 – 3,5 km  
let  

2,0 – 3,0 km  
begynder  

  
Start:  Start er i nærheden af parkeringspladsen.  

Første start kl. 10.00 
Der vil blive “Put & Run” for alle klasser.  
Tidsvinduer tildeles pr. klub og offentliggøres sammen med instruktionen.  
Der vil ikke være løse postdefinitioner ved starten, men de kan downloades fra 
klubbens hjemmeside senest 2 dage før løbet.  
Lånebrikker afhentes i starten. 



 

 

Kontrolsystem:  Der er elektronisk tidtagning med Emit-systemet.  
  
Børnebaner:   Der tilbydes ikke børnebaner ej heller børneparkering. Der henvises til 

legeredskaber og mulitifunktionsbane i skolegården.  
 

Præmier:   Der er ingen præmier. Løbet er et klubmesterskab for nogle af de nordjyske 
klubber, som selv sørger for præmiering efter egne regler.  

  
Kiosk:  Der er ingen kiosk.  
  
Toilet og bad:  Der henvises til toiletfaciliteter i Skørping Idrætscenter.  

Der tilbydes ikke bad.  
 

Tilmelding:  Tilmelding kun via O-service.  
Tilmeldinger senest fredag den 6. november 2020.  
Hvis ingen briknummer angives, betragtes det som ønske om leje af brik.  
Tillægsgebyr for lejebrik 15 kr.  
Erstatningspris for bortkommen lejebrik er 500 kr.  

 

Startgebyr:  Til og med 20 år   kr. 50,- 
Fra 21 år -              kr. 80,-  
Klubberne indbetaler startgebyr klubvis ved sidste tilmeldingsfrist til  
RSOK’s konto i Spar Nord Bank 9349 1905747335. 

  
Åbne baner:    Der sælges ikke åbne baner på løbsdagen.  

Åbne baner kan købes via o-service senest fredag den 13. nov. 2020  
mod et tillægsgebyr på 30 kr.  

  
Stævneorganisation:  
  

Stævneleder  Ole Jensen  Rold Skov OK  Joj@elvis.dk 
30643014  

Banelægger  Helmut Hilden  Rold Skov OK    

Banekontrollant  Orla Witting  Rold Skov OK   

Korttegner  Gediminas Trimakis      

Stævnekontrol  Nicolai Vangsgaard  Rold Skov OK  nicolai.vangsgaard@gmail.com  

Dommer  Repræsentant fra NOU      
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