
Instruktion til orienteringsløb Klinteskoven 21. september 2022 
 
Stævneplads: Græsareal nord for p-pladsen til Geocenter Møns Klint 
  Stengårdsvej 8, 4791 Borre. 
 
Parkering: På Geocentrets p-plads.  P-billet tages ved indkørsel  og efterfølgende 

forevises og stemples i centrets reception til gratis udkørsel. 
 
Startliste & instruktion: Vil være ophængt i SC og på SP. Se også www.piorientering.dk. 
 
Start:  Fra SC er der 300 meter til start. 

1. start kl. 10:00 
Lejebrikker udleveres ved start. 
Husk at cleare og tjekke før start. 
Fremkald 4 min. før. 
Ved start skal løberen selv kontrollere løbskort svarende til  
tilmeldt klasse.  

Opvarmning:  Kun på stævnepladsen og frem til start. 
 
Toiletter:  Forefindes ved Geocentret på vej til start. 
 
Baner:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postdefinitioner: Vil være trykt på kortet. Løse definitioner kan udleveres ved 
  start til dem, der har godkendt holder til dette. 
 
Kontrol:  Der anvendes Sport-Ident enheder. Ved svigt af brikken, skal 
  kortet stemples. 
 
Mål:  Mål er på stævnepladsen. SI brikken udlæses ved Mål. 
  Max tid er 2½ time og udgåede løbere skal melde sig i mål. 

Lejebrikker kan beholdes til de løb man er tilmeldt ved DPM 

Klasse Vindertider reglement Aktuelle banelængder. 
D 21 70 minutter   6,2 km. 
D21B 70 minutter   4,7 km.  
D21C 45 minutter   3,3 km.  
D 35 40 minutter   3,5 km. 
H 21 80 minutter   7,6 km. 
H 21 K 65 minutter   3,8 km. 
H 21 B 70 minutter   4,7 km.  
H 21 C 45 minutter   3,3 km.  
H 35 70 minutter   6,2 km. 
H 45 60 minutter  4,6 km.  
H 55 50 minutter  4,2 km.  
H 65 40 minutter  3,3 km.  



 
 
Væske:  Der er væske i mål og på banerne H21, D21 og H35. 
 
Kort:  Klinteskoven ækv. 5 m. revideret 2022 
  1:7500 for alle baner 
I øvrigt:  Er alle baner lagt på O-track og tilgængelige efter løbet 
 
Terræn: Hvis man ser bort fra de store højdeforskelle i Klinteskoven, så er 

skoven stort set på en let gennemløbelig skov, hovedsagelig bestående 
at bøgetræer. Der vil være enkelte områder hvor der er 
undervegetation i 30-40 centimers højde, som kan have betydning for 
løbshastigheden. Man vil desuden have lidt udfordringer, hvis man ikke 
er helt fortrolig med kortnormen, men det har ingen betydning i forhold 
til postplaceringerne.  Skoven har et forholdsvis udbygget stinet, 
enkelte steder vil stinettet være lidt påvirket af trædespor fra de mange 
gæster i skoven.  

 
Grill:  Der arrangeres grill – pølser og brød på stævnepladsen for tilmeldte. 
 
Præmier:  Præmieoverrækkelse sker ved kammeratskabsaftenen i Marina Park. 
 
Overtrækstøj: Kan efterlades på SC. 
 
Transport:  Deltagerne er selvtransporterende. 
 
 


