
Instruktion til MTBO-rangliste 7. september 2019 
Arrangør Svendborg OK 
Stævne  Afdeling af Trimtex cup  
Dato  7. september 2019 
Løbsområde  Hallingeskoven og de omkringliggende skove 
Mødested Svendborg Orienteringsklubs klubhus 

Øksenbjergvej 49, 5700 Svendborg 
Kort  Hallingeskoven og de omkringliggende skove 

1:7.500 ækv. 2,5 m  
Rivfast/vandfast papir 

Terrænbeskrivelse  Hallingeskoven og de omkringliggende skove er let kuperet med et 
veludviklede stinet. Der er et MTB-spor i skoven som er ensrettet, 
hvorfor man skal være opmærksom på modkørsel på sporet. 
Terrænet veksler mellem bebyggelse og skov.  

Regler Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger 
Reglement MTBO 2019. 
Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. 
MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig udenfor 
skovens vej-/stisystem eller spor, der ikke er gengivet på 
kortet. 
 
På kortet vil den nye signatur for farbart område ”orange (ridable 
area)” være tegnet når man må køre uden for stier og spor. 
 
100% og 50% gult er forbudt at køre i.  
 
Færdsel i omhandlende skove er ikke tilladt i dagene op til løbet. 

Bane/klasser/start  
Bane /km Poster Klasser Start  
1 - 22,260 km 54 H21 12:00 
2 - 19,395 km 47 D21, H20, H40, H50 12:10 
3 - 17,435 km 45 H60, D40 12:20 
4 - 15,560 km 41 D20, D50, H17, H70 12:20 
5 - 13,360 km 36 D17, D60, D70, H/D-75 12:30 
6 - 5,895 km 26 D14, H14 12:30 
7 - 4,765 km 32 H/D-11 12:30 

 
Der udbydes åbne motionsbaner.  

Tidtagning  Der anvendes Sportident.  
Grundet mange poster på banerne vil nogle få tildelt ny brik, så tjek 
startliste for tildelt briknummer.  
Angives ingen brik tildeles SI-lejebrik, pris 20 kr. 

Start  Fællesstart fra kl. 12.00,  
Fremkaldelse 5 min før start.  
Kort tildeles et minut før og 15 sekunder før start må kortet vendes 
og starten går når fløjten lyder.  



Afstande  P til stævneplads O m. Stævneplads til start 1500 m, der uddeles 
opvarmningskort til start ved stævnekontoret.  

Bad og toilet Svendborg OK’s klubhus, Øksenbjergvej 49, 5700 Svendborg 
Tilmelding/åbne 
baner 

Tilmelding af åbne baner på dagen sker ved stævnekontoret mellem 
kl. 11-12: 

- Voksne (21-år): kr. 100,00.  
- Ungdom (20-år): kr. 60,00.  

 
Lejeafgift for elektronisk brik: kr. 20,00. 

Organisation  Stævneleder:   
- Cæcilie Christoffersen, OK Øst Birkerød (Svendborg OK) 

Banelæggere:  
- Cæcilie Christoffersen, OK Øst Birkerød (Svendborg OK) 

 


