
 

 

Rold Skov Orienteringsklub ungdom 
Indbyder til Nordjysk dag 

Søndag den 24. oktober 2021 
 

Klassifikation:  ** åbent stævne for alle klubber under DOF. 
 
COVID-19: På nuværende tidspunkt forventer vi at kunne gennemføre stævnet uden 

særlige restriktioner ift. COVID-19. Vær opmærksom på eventuelle ændringer 
og restriktioner, der vil blive oplyst i instruktionen senest d. 21. oktober. 

 
Tidspunkt: Søndag den 24. oktober. 2021, første start kl. 10.00 
 
Løbsområde: Rold Skov, Nørreskov. 
 
Mødested: Stævneplads på åben græsplæne foran privathospitalet i Skørping. 

Afmærkning for personbiler og minibusser i Rundkørslen ved Himmerlandsvej 
og Buderupholmvej. 
 

Stævnekontor: På stævnepladsen, åbner kl. 09.00 
 
Parkering: På P-pladsen til Skørping Idrætscenter. 
 
Kort: O-kort Rold Skov Nørreskov. 

1:10.000, dog 1:7.500 i klasser D/H60 og ældre.   
Ækvidistance 5 meter.  
Kortet er nytegnet i 2020. 
Printede kort på vandfast papir. 
 

Terrænbeskrivelse: Detaljerig skov med moderat antal veje, stier og hugninger. Blandet gran- og 
bøgeskov med nogle tætte partier, visse steder med underbevoksning. Skoven 
er let til middel kuperet. Kortet gennemskæres af en befærdet vej, som skal 
passeres med forsigtighed. Der er ikke bemandede eller tvungne overgange. 

  



 

 

Klasser: Der tilbydes følgende baner jf. reglementet punkt 5.2 

Mesterskabsklasser 

Herre Banelængder Damer Banelængder 

H-12 3 km hvid (let) D-12 3 km hvid (let) 

H13-14 5 km gul (mellemsvær) D13-14 4 km gul (mellemsvær) 

H15-16 6 km sort (svær) D15-16 5 km sort (svær) 

H17-20 8 km sort (svær) D17-20 6 km sort (svær) 

H21 11 km sort (svær) D21 8 km sort (svær) 

H40 8 km sort (svær) D40 6 km sort (svær) 

H50 6 km sort (svær) D50 5 km sort (svær) 

H60 5 km sort (svær) D60 4 km sort (svær) 

H70 4 km blå (svær) D70 3 km blå (svær) 

H80 3 km blå (svær)   

Begynderklasser 

Begynder -14 3 km grøn (begynder)  

Bygynder 15- 3 km grøn (begynder)  

Fri klasser 

Fri 1 5 km sort (svær)  

Fri 2 4 km gul (mellemsvær)  

 
Afstande: Parkering til stævneplads: 200m følg blå/hvid snitsling. 

Stævneplads til start: 400 m følg Rød/gul snitsling. 
 
Børnebane: Der er ingen børnebaner. 
 
Tilmelding: Via O-service senest søndag d. 17. oktober 2021. 
 
Løbsafgift:  Til og med 20 år: kr. 50 
 Fra 21 år: kr. 80 
 Tillægsgebyr for lånebrik: kr. 15 
 O – klubberne indbetaler startafgiften klubvis ved sidste tilmeldingsfrist til 

RSOK’s konto i Jutlander bank 9812 2077776306 senest 10 dage efter 
tilmeldingsfristens udløb. 

 Andre danske og udenlandske løbere indbetaler samtidigt med tilmelding på 
ovenstående konto. 

 
Eftertilmelding: Der er ingen efter tilmelding. 
 
Åbne Baner Der er ingen åbne baner. 
 
Kontrolsystem:  EMIT 

Anvendes egen brik skal briknummer oplyses i forbindelse med tilmeldingen. 
Leje af brik koster 15 kr. Mistet lejet brik skal erstattes med 400 kr. 
Lejebrikker udleveres ved start og skal afleveres ved mål. 
 

Start: Der udarbejdes startliste efter sædvanlige regler. Begynder- og fri-klasser har 
fri start tid fra kl. 10.00. 

 



 

 

Præmier: Præmier til alle nordjyske mestre i seniorklasser (21-år) og top 3 i 
ungdomsklasser (-20 år) til løbere fra nordjyske klubber. 

 
Bad/toilet: Der vil være opstillet toiletvogn på vej til start. 
 
Kiosk: Der vil være en vel assorteret kiosk på stævnepladsen. 
 
Instruktion og startinfo: Instruktion og info om startproceduren vil være tilgængelig senest fra torsdag 

den 21. oktober 2021. 
 
Kontaktperson Johan MacLassen, biomac2@outlook.com, mobil: 2967 8770 
 
Stævneorganisation: 

Stævneleder Gry Gammelmark RSOK  

Stævnekontrol Johan MacLassen  RSOK Biomac2@outlook.com 

Banelægger Ida Søe Chritiansen 
Laura Bobach 
Ida Riis Madsen 

RSOK  

Banekontrollant Johan MacLassen RSOK  

Korttegner Erik Flarup   

Dommer Følger senere   
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