INDBYDELSE
Karup OK indbyder til åbent stævne samt 1. divisionsmatch i COWI Ligaen
Samt 1. afdeling af MUL (Midtjysk UngdomsLiga)
Søndag den 8. april 2018
Klassifikation
Divisionsmatcher

**** B-Stævne
Silkeborg OK, Horsens OK, OK Pan Århus, Herning OK.

Løbsområde
Mødested
Afstande

Nordre Feldborg plantage
Stævneplads på åben mark midt i Nordre Feldborg plantage.
P-plads til stævneplads 0-100m
Stævneplads til start max. 500 m
Nordre Feldborg plantage, ny revideret 2018 1:10.000 og 1:7.500
Ækvidistance 2,5 meter
Feldborg Nørreskov er det samlede navn for de 3 sammenhængende,
gamle hedeplantager, Nordre Feldborg, Sevel og Borbjerg, der
tilsammen dækker 2357ha.
Anlægget af skoven startede i 1828 ved at striber i heden blev pløjet
og tilsået med gran, birk og eg. Andre områder blev plantet til med
ahorn, røn, gran og el. Plantagen var i de første årtier plaget af
saltstorme, brande og tørke, så store områder måtte gentilplantes.
Senest har skoven været ramt af hårde stormfald. I 1981 væltede
mere end 600ha gammel nåleskov og i 2005 væltede op mod 300ha.
Efter 1981 blev der stort set kun genplantet med rødgran, hvorimod
der efter 2005 primært er plantet eg og bøg.
Feldborg Nørreskov er i dag stadig præget af store ensaldrende blokke
af gran, men i de sidste årtier er der indplantet mindre arealer og
bælter med løvtræer for at stabilisere skoven, øge antallet af arter af
dyr og planter samt oplevelsesmulighederne.
Området mellem tjenestestederne Feldborggård og Stjernehus
adskiller sig fra den øvrige del af skoven ved den store mængde gamle
løvtræer, som danner grundlag for en mere varieret flora og fugleliv.
Ved Østerhoved i skovens østligste ende findes en bevoksning af
gammel eg, der antages at stamme fra den første tilsåning af
området.
Feldborg Nørreskov ligger langs den gamle øst-vestgående oldtidsvej.
Derfor findes der i skoven et større antal gravhøje.
I henhold til DOF´s reglement af 2017
Gruppe
Klassifikation
Klasser
Vindertider
(min.)
H1
Sort svær
H-20,H21-,H3540-50
H2
Sort svær
H40-, H4540-50
H3
Sort svær
H-16A,H50-H5535-45
H4
Sort svær
H60-,H6535-45
H5
Blå svær
H7035-45
H6
Gul mellemsvær
H-14,H-16B
35-45
H7
Gul mellemsvær
H-20B,H21B,H35-B
35-45
H8
Hvid let
H-12,H-14B,H-20C,
20-30
H-21C
D1
Sort svær
D-20,D21-,D3540-50
D2
Sort svær
D40-,D45-,
35-45
D3
Sort svær
D-16A,D50-,D5535-45
D4
Blå – svær
D60-,D6535-45
D5
Blå – svær
D7035-45
D6
Gul-mellemsvær
D-14,D-16B
35-45
D7
Gul-mellemsvær
D-20B,D21-B,D35-B
35-45

Løbskort
Terrænbeskrivelse

Klasser

D8

Klasser åbent
stævne
Tilmelding på dagen
Børnebaner
Start
Stævnekontor
Præmier
Tidtagning
Tilmelding
Startafgift
Eftertilmelding
Service /kiosk

Instruktion/startliste
Stævne organisation

Hvid-let

D-12,D-14B,D20-30
20C,D21-C
D/H9
Grøn begynder
H-10,D-10,H-12B,D15-20
12B, Begynder
Deltagere fra klubber der ikke løber match tilbydes de samme klasser
som angivet ovenfor. Forhåndstilmelding via O-service.
På dagen sælges baner fra kl. 10:00 til 11:30 med start indtil kl. 12:00
Pris kr. 110,00 + evt. lejebrik a kr. 20,00
Der tilbydes gratis børnebane med lille præmie til alle under 13 år
Start fra kl. 09:30 til 12:30
Første start er kl 10:00. Startinterval er min. 1 minut, i klassen D/H9,
D8 og H8 er der fri start.
På stævnepladsen er åben fra kl.9:00
Præmier til vinderne i samtlige ungdomsklasser til og med H/D-16
Emit, backuplabels og lejebrik udleveres ved start
Via O-service med sidste tilmeldingsfrist den 30/3 2018.
Udenlandske løbere tilmeldes til larskopp@live.com
H/D-20 kr. 60,H/D21- kr. 90,Lejebrik kr. 20,- tabt/ikke afleveret lejebrik kr. 510,Senest onsdag den 4/4 2018 kl 18:00 via O-service.
Rettelser sendes til larskopp@live.com
Tillægspris: kr. 20,- pr. deltager
Velassorteret kiosk på stævneplads.
Toiletvogn på stævneplads, centralt placeret i forhold til start
Ingen mulighed for bad.
Ingen børneaktivering
Vil være tilgængelig på www.karupok.dk og O-service fra torsdag den
5/4 2018
Desuden ophænges startliste og instruktion på stævnepladsen
Stævneleder: Carsten Helligsø, Karup OK, tlf. 22797057,
formand@karupok.dk
Banelægger: Lars-Ole Kopp, Karup OK
Banekontrol: Jan Nielsen, Karup OK
Stævnekontrol: Keld Gade, Viborg OK
Dommer: Mogens Vennevold, Vestjysk OK

