
 
Slutinstruktion for mandag den 20. juni 2016. 

Løb – Dueodde. 
 

Stævneplads : P-pladsen ved Dueodde Fyr, Fyrvejen, Nexø 
  O-skærm opsat Strandmarksvejen / Fyrvejen. 
 
Start:  Start er beliggende ca. 400 meter fra P-pladsen, følg rød/hvid snitzling. 
  Start  mellem kl. 15:00 – 17:00 
  Max tid på 2½ time og udgået løbere SKAL melde sig i mål. 
 
Startprocedure:  Put & Run.  
  3 min før start tidspunkt går løberen frem til start personale. 
  Kontrol af SI brik / udlevering af lejebrik. 
  SI brikken skal cleares og tjekkes i box 1. 
  I box 2 findes ekstra postdefinitioner som kun anvendes, såfremt løberen har holder 

til opbevaring. 
  I box 3 er der er 6 startfelter – et felt for hver bane. 

Der startes med 1 minuts mellemrum per bane. 
I start øjeblikket SKAL løberen aktivere SI brikken i START-enheden. 

SI-brikker  Lejede brikker skal opbevares af løberen indtil sidste løb på Hammeren er afsluttet. 
 
Kort & Baner:  1.  Svær  5,5 km  20 poster 

2.  Svær  4,5 km  14 poster 
3.  Svær  3,6 km  12 poster 
4.  Svær  2,5 km  11 poster 
5.  Mellemsvær 3,9 km  14 poster 
6.  Let  3,4 km  12 poster 

 
Kort: Dueodde, 1:7500, ækv. 3,0m, tegnet 1997 med en del ændringer i 2016. 
Banelægger: Christopher Wiberg. 
 

Terrænbeskrivelse: Let til middel kuperet klitplantage med et varieret og detaljeret kurvebillede. I den sydøstlige del 
findes et større åbent område med klitter. 

Vegetationen er en blanding mellem fyr- og granskov, og gennemløbeligheden er generelt god.	  

Terrænet er overvejende tørt, og der findes flere sandende områder i skoven.	  

Der findes et sparsomt stibillede i største delen af skoven, som til tider er en smule diffust, da der 
ses flere spor fra dyr, mennesker og køretøjer. Specielt i det sydøstlige åbne område, skal man 
være opmærksom på dette.	  

Man skal ligeledes være opmærksom på at ækvidistancen er 3 meter, hvilket gør at flere detaljer, 
f.eks. mindre bakker i terrænet, ikke er tegnet på kortet.	  

 
Særlige bemærkninger: På løbsdagen kan arrangørerne om nødvendigt, afmærke med snitzling hvor stier er blevet 
  utydelige. Berørte løbere får informationen ved start !! 
  
Skovflåter:  Bemærk det er høj sæson for skovflåter. Derfor er det vigtigt den enkelte er opmærksom 
  på flåterne – der ofte sætter på ben/hofter. Er du i tvivl så kontakt stævneledelsen. 
 
 
Værdigenstande/ omklæd- Overtrækstøj og værdigenstande kan opbevares ved mål beliggende tæt på P-pladsen 
ning og toiletter  Der findes offentlige toiletter. 
 
Væske:  Der er væske i mål. 
 
Resultater:  Resultaterne vil være tilgængelige i receptionen, Gudhjem Søpark og på www.pi-orientering.dk 
  Endvidere er der TV skærm med live opdatering i mål. 
 
Kørsel til Gudhjem: Kørsel til Gudhjem Søpark kan ske via Nexø – Svaneke. Afstand ca. 31 km. 
 
Bad:  Kan kun finde sted i lejede lejligheder i Gudhjem Søpark. 
 



 
Udlevering af Lejligheder: Sker fra receptionen ved Gudhjem Søpark mandag den 20. juni fra kl. 16:00 til kl. 19:00 
 
Lejlighederne/Indkvartering: Der indkvarteres max. 4 personer i hver lejlighed. Alle lejlighederne er fuldt udstyret og   
  Køleskabe mm. er fyldt op med mad til morgenmad/frokost. 
  Kommer man til at mangle pålæg mv. kan man rette henvendelse i receptionen for opfyldning. 
  Morgenbrød afhentes hver morgen i receptionen. 
  Bestilt sengelinned afhentes i receptionen. 
  Lejlighederne skal IKKE rengøres ved aflevering. 
 
Mandag aften:  Der er ikke arrangeret spisning  mandag aften. Som arrangører anbefaler vi en gåtur ind til 
  Gudhjem by.  Besøg restauranterne eller røgerierne. Gå afstand er ca. 900 m. 
  Madlavning i lejlighederne er også muligt. 
   
 
 

Stævneledelsen 


