
 
Slutinstruktion for tirsdag den 21. juni 2016 

Løb – Christiansø. 
 

Afsejling Gudhjem: Fra Gudhjem Søpark/Ferieby er der ca. 900 meter til havnen. 
  Afgang kl. 10:15 med Postbåden PETER. Sejltid ca. 70 minutter. 
  Alt efter vejret anbefales søsygepiller J  J  
  Stævnelederen er på havnen og sejler med over. 
  Ved ankomst til Christiansø følges vi alle ad 101 trappen til Kommandantens have, hvor  
  Ø administrator Orla Johansen byder velkommen kl. 11:40  
 
Start/Mål  Start og mål er beliggende mellem Store Tårn og kirkegården. 
  Start  fra kl. 12:30 
  Max tid på 1 time og udgået løbere SKAL melde sig i mål. 
 
Startprocedure:  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 og ekstra postdefinitioner må kun anvendes,  
  såfremt løberen har hylster til opbevaring. 
  I box 3 går deltageren frem til kassen påført løbsklasse. 

I start øjeblikket skal SI-brikken IKKE aktiveres. 
SI-brikker  Lejede brikker skal opbevares af løberen indtil sidste løb på Hammeren er afsluttet. 
 
Kort & Baner:  Bane  Klasse  Sværhedsgrad  Længde 
 

1.  H21   Svær  ca. 2,8 km 
2.  D21, H35, H45  Svær  ca. 2,5 km 
3.  D35, H21K, H55, H63 Svær  ca. 2,0 km 
4.  D21B, H21B  Mellemsvær  ca. 2,3 km 
5.  D21C, H21C  Let  ca. 2,0 km 

 
Kort: Søfæstning Christiansø, 1:4.000, ækv. 2,5 m, nytegnet nov. 2015. 

 
Banelægger og korttegner: Erik Flarup. 

 
Værdigenstande/ omklæd- Overtrækstøj og værdigenstande kan opbevares ved mål  
ning og toiletter  Der findes offentlige toiletter. 
  Mulighed for bad bag toiletbygningen. 
 
Væske:  Der er væske i mål. 
 
Resultater:  Resultaterne vil være tilgængelige i receptionen, Gudhjem Søpark og på www.pi-orientering.dk 
  Endvidere vil der være live opdatering på stævnepladsen. 
 
Særlige bemærkninger: Der vedhæftes instruks om kortnorm for sprint. Deltagerne skal især være opmærksom 
  på den smalle bro mellem øerne og de i øvrigt smalle stier på øen, VIS HENSYN ! 
 
Tid på Christiansø: Mulighed for rundvisning v/ Maria Magni fra stævnepladsen pris. kr. 40,- 
  Tæt ved stævnepladsen findes kiosk og restaurant. 
 
Retur fra Christiansø: Retur fra Chr.Ø primært med afgang kl. 15:05 eller ordinær afgang kl. 16:10. 
 
 
Tirsdag aften:  Kl. 19:00 er der kammeratskabsaften på restaurant Brøddan, Brøddegade 20, Gudhjem  
  Gå afstand fra Gudhjem Søpark er ca. 600 meter. 
  Buffet.   
  Vin / Øl / vand for egen regning. 
 
Præmieoverrækkelse: Sker under kammeratskabsmiddagen med Mesterskabsplaquetter jfr. DPIF reglement  

og ejendomspræmier. 
 
 

Stævneledelsen. 
 
 


