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Indbydelse til divisionsmatch i COWI-ligaen for Østkredsens 

klubber i 1. og 2. division, søndag den 20. juni 2021 i 
Kongelunden 

Arrangør Amager Orienteringsklub 

Navn Divisionsmatch i COWI-ligaen for Østkredsens klubber i 1. og 2. division.  

Overordnet 
information 

Stævnets gennemførelse sker i henhold til DOF’s udmeldte retningslinjer for stævner: 
https://do-
f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/Corona_retningslinjer_oktober_2020.pdf.pdf  

Der kan ske ændringer i den endelige instruktion.  

Stævnets gennemførelse er i øvrigt betinget af, at øvrige tiltag fra myndigheder og andre 
instanser vedrørende begrænsning af smitte med coronavirus muliggør en gennemførelse. 

Ud over tilmelding gennem o-service skal ønsket startinterval også reserveres af hensyn til 
overholdelse af forsamlingsforbuddet. Se under ”Start”. 

Deltagende klubber 
i divisionsmatchen 

1. division: 

FIF Hillerød Orientering 
Søllerød OK 
Tisvilde Hegn OK 
Allerød OK 

2. division: 

OK Roskilde 
Farum OK 
Ballerup OK 
OK Øst Birkerød 

Klassifikation **** (der tilbydes dog ikke børnebane, åbne baner eller kiosk) 

Dato Søndag den 20. juni 2021.  

Løbsområde Kongelunden  

Mødested Kalvebodhøj, Kalvebodvej 254, 2791 Dragør  

(55.564413, 12.566763) 

Løbskort Kongelunden, senest revideret i januar 2020, med brug af ISOM 2017-symboler, 
ækvidistance 2,5 m. Kortet er væsentligt revideret, særligt hvad angår tætheder og 
løbbarhed. 

Klasserne D/H60 og ældre løber på kort i målestok 1:7.500. Alle andre klasser på kort i 
målestok 1:10.000.  

Kortet vil være printet på vand- og rivfast papir.  

Kortet har tilknyttet kortkonsulent. 

Terrænbeskrivelse Kongelunden er en helt flad blandingsskov med et tæt net af hovedsageligt lige stier 
vinkelret på hinanden, brudt af enkelte diagonalt gående stier. 

Den midterste del er en blanding af ny og gammel skov, mens områder nord og syd for ”den 
gamle Kongelunden” er nyplantninger fra 1995 og fremefter. 

Skoven bærer fortsat i nogle få områder præg af stormfald med deraf følgende oprydning 
med store maskiner. 

Der er en del underskov iblandet afhuggede grene. 

Baner og klasser Til divisionsturneringen tilbydes følgende klasser jf. reglementet punkt 5.2 (dog tilbydes der 
ingen børnesprintbane): 

Klasse Sværhedsgrad Bane Vindertid 

Børne-

sprintbane 

Lysegrøn - 

Børnebane 

0 - 

Begynder Grøn - Begynder 10 15-20 min 

D10 Grøn - Begynder 10 15-20 min 

D12 Hvid - Let 7 20-30 min 

D12B  Grøn - Begynder 10 15-20 min 

https://do-f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/Corona_retningslinjer_oktober_2020.pdf.pdf
https://do-f.dk/images/Forbundet/Dokumenter/Corona_retningslinjer_oktober_2020.pdf.pdf
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D14 Gul - Mellemsvær 9 35-45 min 

D14B Hvid - Let 7 20- 30 min 

D16 Sort - Svær 4 35-45 min 

D18 Sort - Svær 2 40-50 min 

D20 Sort - Svær 2 40-50 min 

D20B Gul - Mellemsvær 9 35-45 min 

D21 Sort - Svær 2 40-50 min 

D21B Gul - Mellemsvær 9 35-45 min 

D40 Sort - Svær 3 35-45 min 

D45B Gul - Mellemsvær 9 35-45 min 

D50 Sort - Svær 4 35-45 min 

D60 Blå - Svær 5 35-45 min 

D70 Blå - Svær 8 35-45 min 

D-Let Hvid - Let 7 20-30 min 

H10 Grøn - Begynder 10 15-20 min 

H12 Hvid - Let 7 20-30 min 

H12B Grøn - Begynder 10 15-20 min 

H14 Gul - Mellemsvær 6 35-45 min 

H14B Hvid - Let 7 20-30 min 

H16 Sort - Svær 3 35-45 min  

H18 Sort - Svær 1 40-50 min 

H20 Sort - Svær 1 40-50 min 

H20B Gul - Mellemsvær 6 35-45 min 

H21 Sort - Svær 1 40-50 min 

H21B Gul - Mellemsvær 6 35-45 min 

H40 Sort - Svær 2 40-50 min 

H45B Gul - Mellemsvær 6 35-45 min 

H50 Sort - Svær 3 35-45 min 

H60 Sort - Svær 4 35-45 min 

H70 Blå - Svær 5 35-45 min 

H80 Blå - Svær 8 35-45 min 

H-Let Hvid - Let 7 20-30 min 
 

  

Åbne Baner Der tilbydes ikke åbne baner af hensyn til reduktion af det samlede antal løbere i stævnet. 

Skygning Ifølge reglementet er skygning tilladt i klasser med sværhedsgraden grøn/begynder og 
hvid/let.  

Præmier Der uddeles ingen præmier. 

Tidtagning og 
kontrol 

Elektronisk tidtagning og kontrol med SportIdent. 

Løbere, der ikke er tilmeldt med egen brik, bliver automatisk tildelt en lejebrik. 

Start Starten foregår jf. DOF’s anbefalinger som put & run i på forhånd reserverede 
startintervaller, så det er muligt for løberne at ankomme umiddelbart før start og forlade 
målområdet umiddelbart efter målgang.  

Startintervaller er på 15 minutter, og alle løbere kan frit reservere intervaller fra kl. 09.30 til 
kl. 15.00 

Startintervaller skal reserveres her: VALG AF STARTINTERVAL 

https://forms.gle/ra7E6VvU4eHV8bTz9
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Løberne vil ved start blive fordelt i startbokse i samme sluse, således at det er muligt at 
holde afstand til øvrige løbere.  

Før start skal løber og brik afsprittes. Det er op til hver løber at holde den fornødne afstand 
til andre løbere ved start og ved andre knudepunkter. 

Der henstilles generelt til fairness, jf. reglementets punkt 2.7. 

Parkering P-plads ved Kongelundshallen/Kongelundsfortet på Kalvebodvej eller P-plads for enden af 
Kalvebodvej. Find selv parkeringsplads; der er ingen parkeringsvagter. 

Der må ikke parkeres ved og omkring busstoppestedet på Kalvebodvej. 

Afstande Parkering – Start: 500-900 m 

Mål er ca. 200 meter fra Parkering. 

Børnebane Der tilbydes ingen børnebane. 

Bad, omklædning 
og toilet 

Der er opstillet toiletvogn ved Parkering ved Kongelundshallen. Alternativt er der offentlige 
toiletter ved Kongelundsfortet tæt ved Parkering. 

Stævneplads En egentlig stævneplads etableres ikke. Efter målgang og aflæsning skal løberne gå til 
bilerne. Der er ikke opslagstavle med instruktion, startliste og resultatformidling. Der 
tilbydes ikke kiosk. 

Der vil være flaskevand ved mål. 

Der vil være et stævnekontor på vej fra Parkering til Start til udlevering af lejebrikker. 
Stævnekontoret opbevarer også bilnøgler. 

Startafgifter Seniorer (D/H 21->): 90 kr. 

Juniorer (D/H ->20), D/H-Let og Begynder: 45 kr. 

Der kan ikke købes baner på selve løbsdagen. 

Leje af SI-brik: 15 kr. 

Tilmelding Klubvis tilmelding via o-service senest fredag den 11. juni 2021.  

For divisionsturneringen gælder jf. reglementet, at tællende løbere skal være medlem af en 
klub under forbundet og være dansk statsborger eller på stævnedagen tilmeldt 
folkeregistret i Danmark.  

Eftertilmelding Der er ikke mulighed for eftertilmelding til divisionsmatchen. 

Mulighed for 
ændringer i 
tilmelding til 
divisionsmatchen 

En tilmeldt deltager kan indtil 24 timer før første start i den pågældende divisionsmatch i 
den samme klasse erstattes af en anden ikke i stævnet tilmeldt deltager, forudsat at den 
anden deltager opfylder betingelserne for at starte i den pågældende klasse.  

Stævneledelse Stævneleder: Daniel Bachmann, AMOK, tlf. 61700176, d.n.bachmann@gmail.com 

Stævnekontrollant: Peter Sørensen, PI-København 

Banelæggere: Gert Lillevang Nielsen og Søren Albæk Jensen, AMOK 

Banekontrollant: Jan Kofoed, PI-København 

Jury: Formand (stævnekontrollant) og 3 repræsentanter for deltagerne. Navne fremgår af 
instruktionen. 

Korttegnere Rolf Andersen, Erik Nielsen, Jette Viborg Sørensen, Jan Bartnik og Inge Christiansen, alle 
AMOK. 
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