
Silkeborg Orienteringsklub  

DET FØRSTE (UOFFICIELLE) DM I TRAIL-O 

HÅRUP SANDE 
LØRDAG DEN 2. NOVEMBER 2019 

MØDESTED: LINÅVEJ, 8600 SILKEBORG, P-PLADS PÅ Ø. SIDE 

(stedet var brugt til stævneplads for Nordic Match 2018) 

Parkering: Ved siden af cykelstien på Linåvej, lige uden for stævnepladsen, samt på et mindre 
område på den anden side af Linåvej. 

Stævneplads: I skoven, tæt ved parkering. Ingen toilet på stævnepladsen, men der er et toilet ved 
starten af MTB-banen bagved skydebanen i Nordskoven – parkering er på venstre 
side af vejen fra motorvejsafkørsel 27 mod Silkeborg, ca. 2 km fra stævneplads.  

Kort:  1:5.000, 2,5 m, nyrevideret 2019 

Baner: Elite bane: 2,5 km, 22 poster, max. tid 141 min. 

 Standard bane: 2,4 km, 15 poster, max. tid 117 min.   

Elite-banen har en tidskontrol (3 opgaver) før start. Standard-banen har ingen 
tidskontrol og ingen falske poster. Startsted og tidskontrol er i nærheden af 
stævnepladsen. Mål til stævneplads ca. 650 m. 

Banerne går på gode skovveje og stier med hårdt underlag og kun lidt stigning, 
velegnet til kørestole. 

Start: Fri start mellem 11.00 og 12.00 

Terræn:  Hårup Sande er et område hovedsagelig med små indlandsklitter bevokset med lyng 
  og gammel fyrreskov. Der er også kuperede områder med større kurvedetaljer. 
 
Tilmelding på dagen: E-bane 110 kr., S-bane 90 kr.  

Tidtagning:  SI briknr. anføres ved tilmelding. Ellers gratis brikleje. Bortkomne lejebrikker erstattes 
med 600 kr. 

 På banerne bruges kontrolkort og stiftklemmer – gratis lån af stiftklemme, hvis du 
ikke har din egen.   

Arrangør: Vibeke Vogelius, Silkeborg OK 

Banelægger: Clive Allen, Silkeborg OK 



Banekontrollant: Knud Vogelius, Silkeborg OK 

Efter løbet:  Gratis te/kaffe og kage.  

Præmieroverrækkelse: På stævneplads, så snart som muligt efter stævnet.  

Medaljer og præmier til de først tre på Elite-banen, præmie til vinder af Standard-
banen. 

 

Bemærk:  Der er SOKs klubmesterskab samme dag med en PræO-sektion i nærheden af DM-
stævnepladsen. Der vil derfor være en del ekstra skærme i området, men uden for 
DM-terrænet.  

 

VEL MØDT! 
 


