
    
  

 
COWI-ligaen 

Allerød OrienteringsKlub 
Afholder 

DM hold  

Op/ned 2 - 3 division 

Op/ned 3 - 4 division  

Op/ned 4 - 5 division 

Op/ned 5 - 6 division 

27. september 2015 
 

  

Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks tuneringen)  

Samt Østkredsens op/ned  2-3 division, op/ned 3-4 division, op/ned 4-5 division og 

op/ned 5-6 division. 

**** 

Deltagere DM-hold er åben for medlemmer af de to førstedivisionsklubber i hver af Nord-, 

Syd- og Østkredsen, der er placeret som nr. 1 eller 2 efter anden runde i 

Danmarksturneringen 2015.  

Bemærk de særlige regler for startret i Danmarks- og 

Forbundsmesterskaber anført i DOF Reglement 2015, paragraf 5.1.10 og 4.1.1. 

Hvilke klubber der skal dyste i DM hold samt Østkredsens op/ned divisioner er 

ikke afgjort endnu. 

Stævnedato  27. september 2015 

Løbsområde Brødeskov 

Skovlukning Brødeskov er lukket for potentielle deltagere i DM-hold 

http://www.alleok.dk/index.htm
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Mødested Hærens Parkområde Allerød, Brødeskovvej 17, 3450 Allerød 

GPS: 55.892728, 12.312949  

Kortet Brødeskov, 1:10.000, 2,5m ækvidistance, revideret sommeren 2015 på baggrund 

af COWI’s digitale grundmateriale og er tildelt DOF’s kvalitetsmærke.  

Offset trykt kort i plastlommer. 

Post definitioner forefindes på løbskort og løse ved start.  

Holder til løse definitioner er påkrævet 

Terrænbeskrivelse Let kuperet skov med en del skovveje og stier. Mest løvskov med mindre partier af 

nåletræer. Store dele af skoven er helt åben, men der er også partier med nedsat 

gennemløbelighed. 

Alle baner krydser en asfalteret vej. Se jer for, når I løber over!  

Klasser Grupper Klasser Banelængde 

H1 H -20, H 21-, H 35- 8,0 – 9,0 

H2 H 40-, H 45- 6,0 – 7,0 

H3 H -16, H 50-, H 55- 5,0 – 6,0 

H4 H 60-, H 65- 4,0 - 5,0 

H5 H 70- 3,0 – 4,0 

H6 H -14, H -16B 4,5 – 5,5 

H7 H -20B, H 21-B, H 35-B 4,5 – 5,5 

H8 H -12, H -14B, H -20C, 

H 21-C 

3,0 – 4,0 

D1 D -20, D 21-, D 35- 6,0 – 7,0 

D2 D 40-, D 45- 5,0 – 6,0 

D3 D -16, D 50-, D 55- 4,0 – 5,0 

D4 D 60-, D 65- 3,0 – 4,0 

D5 D 70- 2,5 – 3,5 

D6 D -14, D -16B 3,5 – 4,5 

D7 D -20B, D 21-B, D 35-B 3,5 – 4,5 

D8 D -12, D -14B, D -20C, D 21-C 3,0 – 4,0 

H/D9 H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder 2,5 – 3,5 
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Kontrolsystem SportIdent 

Brikker kan lejes. 

Lejede SI-brikker udleveres ved start og skal afleveres ved målgang.  

Ikke afleverede SI lejebrikker skal erstattes med kr. 480,00. 

Start DM Hold kl.10.00 

Op/ned 2-3 div kl.12:00 

Op/ned 3-4 div kl.13:00 

Op/ned 4-5 div kl.13:30 

Op/ned 5-6 div kl.14:00 

Der er fremkald 4 minutter før start.  

Løbere i grupperne D8, H8 og H/D9 får løbskortet udleveret 2 min. før start og der 

ydes starthjælp.  

Der er ikke transport af overtrækstøj fra start til stævneplads. 

Løbet har fået dispensation til at afvige fra Reglement regel 5.1.10: Såfremt der 

i tilknytning finalerunden tilbydes fri start (put & run) (f.eks.op/ned div 

match) til andre end finalerundedeltagerne, må første start tidligst gå 

30 minutter efter sidste start i finalerunden. 

Put and Run Løbere i gruppen H/D9 kan frit starte: 

For DM-hold deltagere kan der startes mellem kl.10.00 og til sidste ordinære start 

for DM-hold. 

For øvrige divisioner deltagere kan der startes mellem 1. start af de øvrige 

divisioner til sidste ordinære start. 

Skygning Skygning må kun finde sted i gruppe H/D9.  

For DM hold må skygning kun foretages af en person, der ikke er tilmeldt DM hold, 

eller som har gennemført sin bane, som ikke er den samme bane som den person 

der skal skygges. 

For Øvrige Divisionsmatcher må skygning kun foretages af en person som ikke 

løber samme bane som den person der skal skygges.. 

Afstande Parkering, stævneplads, toiletter, bad og omklædning indenfor Brødeskov 

Kaserne. 

Fra Stævnplads til Start ca. 800m 

Børnebane Der tilbydes gratis børnebane fra kl.10.00 – 15.00 

Service Velassorteret kiosk på stævnepladsen. 
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Der vil være mulighed for at bestille pastasalat til 50 kr - bestilles gennem O-

service under Forplejning. 

Der vil være mulighed for bad og omklædning på Kasernen 

Der tilbydes ikke børnepasning. 

Præmier Der er præmier til 1,2 og 3 i DM-hold 

Tilmelding Via O-service senest fredag den 18.september 

Husk at angive gruppe og normal løbsklasse samt SI briknummer.  

Tilmelding uden briknummer tildeles brik (med leje).  

Der kan ikke foretages eftertilmelding.  

For DM-hold: Husk i O-service at angive jeres placering i divisionen under ”Ret 

klub”, for ellers er det ikke muligt at tilmelde sig. 

For op/ned divisioner: Da 2.runde først bliver afviklet søndagen før, d.v.s efter 

tilmeldingsfristen skal I bare tilmelde jer under den division I har løbet i 2015. 

Efterfølgende skal beregningen nok placere klubberne i de rigtige op/ned 

divisioner. 

 En tilmeldt deltager kan indtil 24 timer før første start i den pågældende 

divisionsmatch erstattes af en anden deltager, forudsat at den anden deltager 

opfylder aldersbetingelserne for at starte på den pågældende bane. 

Eventuelle ændringer sendes til staevneleder@alleok.dk inden d. 26. september 

kl. 10.00 

Startafgifter Indbetales på Allerød OK konto:  

Reg.nr. 2348, kontonr. 0747 222568  

D/H -21 kr. 50,00, D/H 21- kr. 90,00  

Lejebrik kr. 15,00 

Åbne baner Der tilbydes ingen Åbne baner om søndagen 

Lørdag d.26.september tilbydes der træningsbaner med SportIdent i Tokkekøb 

Hegn med start mellem 14-16. 

Tilmelding skal ske i O-service. 

Pris: 25 kr. Leje af SI brik: 15 kr. 

Stævneleder Camilla Bergmann og Charlotte Bergmann, Allerød OK, staevneleder@alleok.dk 

Banelægger Erik Sørensen, Allerød OK 

Kontrollanter Stævnekontrollant: Tage V. Andersen, OK Øst 
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Banekontrollant: Gunner Sie, OK Øst 

Dommer Tage V. Andersen, jury formand 
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