
Instruktion Åbne baner         11. april 2021 

Orienteringsklubben Sorø indbyder til åbne baner, søndag den 11. april 
2021 i Sorø Sønderskov. 
 
Navn og 
klassifikation 

Stævnet afvikles under corona-vilkår ifølge DOF/DIF’s tekniske retningslinjer og 
guidelines, og stævnet er underlagt myndighedernes krav, retningslinjer, påbud og 
anvisninger. 

Løbsområde Sorø Sønderskov 

Parkering Der vil være to mulige parkeringspladser: 
 
P1 Sorøhallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø. X/Y = (55.439, 11.564). 
P2 Sorø Rådhus, indkørsel fra Absalonsgade, 4180 Sorø. X/Y = (55.434, 11.562) 
 
For at fordele de deltagende anmoder vi deltagere fra Østdanmark om at benytte P1 
og deltagere fra Vestdanmark om at benytte P2. 



 
Løbskort Sorø Sønderskov 1:10.000, tegnet af OK Sorø, senest revideret i vinteren 2020-2021, 

ækvidistance 2,5 m.  
Kortet har opnået DOFs godkendelsesmærke. 
Kortet er tegnet efter ISOM 2017-2 norm. 
Korttegnere er OK Sorø medlemmerne: 
John Pedersen, Knud G. Madsen, Kristian K. Hansen, Tine Demant, Morten Hass og 
Søren Madsen. 
Kortet vil være printet på riv- og vandfast papir fra Grafisk Forum. 
Postbeskrivelser er trykt på kortet. Der er løse postbeskrivelser ved start. 
Speciel terrængenstand: X – bænke eller trænings-/legeredskab. 
 

DM-Ultralang Start og mål er separate fra Ultralangstævnet. 

Infokontor I målområdets sydvestlige hjørne vil være et Infokontor. Infokontoret ligger ved en 
lille grusplads på nordsiden af Fægangen, 4180 Sorø. Infokontoret åbner kl. 8:30.  
Der er ikke adgang til åbne baners målområde før du løber. 

Afstande Parkering - Start: Op til 1000 m 
Infokontor – start: 600 m 



Målområde – Parkering: Op til 500 m 

Færdsel Den stiplede linje på ovenstående kort viser vejen til start. Start er forskellig fra DM-
start. 
Efter målgang vil der være flaskevand.  
Vi henstiller til at deltagerne ikke opholder sig unødigt længe i målområdet. 
Anvisninger fra officials skal følges.  
Målområdet er delt op i 2 zoner.  
I hver zone må der maksimalt være 40 løbere. Hvis du har tid, der skal bruges inden 
eventuel familie eller køremakkere kommer i mål, kan vi anbefale en tur i 
Akademihaven ved Sorø Sø sydvest for P2. 

Terrænbeskrivelse Svagt kuperet typisk sjællandsk blandingsskov med varierende gennemløbelighed, 
især bøgeskov, men også mange områder med nåletræer. Gennemløbeligheden er 
på nuværende tidspunkt meget god, enkelte steder er der lavet en del udtynding og 
der er derfor løse grene og kørespor.  
Visse grøfter er dybe og vandfyldte. Spange består nogle steder blot af 2-3 planker. 
Hvis det regner, kan de måske være glatte.  
 
Generelt arbejdes der meget i skoven, hvilket bl.a. kan ses på de mange 
arbejdsspor, der som udgangspunkt er tegnet på kortet. Der forventes også arbejde 
efter kortet er produceret – hvis disse kendes vil det være markeret på løbskortet i 
startboksene.  
  
Der er opsat en del nye skydetårne, så vidt vi kan vurdere er alle tegnet på kortet. 

Åbne baner Der tilbydes 3 åbne baner med sværhedsgrader og banelængder som vist nedenfor. 
Tilmelding på forhånd via o-service. Det er ikke muligt at tilmelde sig åbne baner på 
selve løbsdagen. 

Klasse Sværhedsgrad Banelængde Poster 

Åben 1 Gul - Mellemsvær 4,1 km 20 

Åben 2 Svær - Sort 4,1 km 18 

Åben 3 Svær - Sort 6,1 km 24 
 

Passage Man skal over Fægangen tæt på målgang.  
Her er hastigheden skiltet ned til 50 km/t men færdselsloven gælder stadig – du har 
vigepligt som løber. 

 
 
 

Væske Der vil ikke være væske på åbne baner, men i mål er der en flaske vand til deltagerne. 

Poster SI-enheder placeret på metalstativ med postskærm. Kontrolnummer kan ses fra siden 
og oppefra. 

Postbeskrivelser Er trykt på kortet og løse ved start. 

  



Ekstra brikker I infokontoret er der ekstrabrikker, såfremt din brik er bortkommet på vej til start. 

Start Starten er bemadet. Startpersonale vil sørge for, at der afsprittes inden udlevering af 
postdefinitioner og kort. 
Fri start (put&run) mellem kl. 10.00 og 14.00. 
Der er ikke transport af overtrækstøj. 

Mål Kortet beholdes efter målgang. 
Kortet må under ingen omstændigheder vises til andre, før sidste løber er 
startet 

Sidste start er kl. 14.00 
Der er en maxtid på 4 timer. 

Resultater Resultater offentliggøres online på liveresultat.orientering.se 
Efterfølgende vil resultater bliver uploadet på OK Sorøs hjemmeside for løbet. 
Efter løbet vil banerne blive lagt på O-track.  

Tidtagning SportIdent. Der stilles ikke lejebrik til rådighed (enkelte nødbrikker findes i 
infokontoret). 

Tilmelding Tilmeldingsfrist er den 8. april, der kan IKKE købes baner på dagen. 
Tilmeldingsansvarlig: Jens Frandsen,  jens@frandsen.nu 

Service Toiletter ved målområde. 
Bad- og omklædningsfaciliteter stilles ikke til rådighed. 

Kiosk Ingen kiosk, men supermarked 100 m nord for målområde. Derudover Danmarks 
måske bedste bager, Sejers Konditori sydvest for P2. 

Stævneorganisation Stævneleder: Janus Høhne, OK Sorø, Mosevangen 8, 4171 Glumsø, 23374418, 
janus@storland.dk 
Stævnekontrol: Gunnar Grue-Sørensen, Køge OK 
Banelægger: Kristian Kærsgaard Hansen, OK Sorø 
Banekontrol: Torben Kristensen, HG 
Dommer: Gunnar Grue-Sørensen, Køge OK 
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