
Instruktion til prolog DPM Ulvshale den 20. september 2022 
 
Stævnecenter: Marina Park, Klintholm Havneby 1A, 4791 Borre. 
 
Stævneplads: Ulvshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, 4780 Stege.  
  På stævnepladsen findes toilet, overdækket madpakkehus med borde 
  og bænke for omklædning. 
 
Parkering:  Få pladser ved Naturcentret og ellers kantparkering. 
 
Startliste:  Vil være ophængt i SC og på SP. Se i øvrigt www.piorientering.dk. 
 
Slutinstruktion: Vil være ophængt i SC og på SP. Se i øvrigt www.piorientering.dk.  
 
Start:  Fra stævnepladsen er der 80 meter til start. 

Put & Run i tidsrummet mellem kl. 15:00 – 16:30. 
  Lejebrikker udleveres ved start.  
  Husk at cleare og tjekke før start. 
  En startboks per bane og minimum 1 minut mellem hver løber. 
  Løberen tager selv kortet i start øjeblikket og aktiverer SI brikken i 
  SI enheden benævnt START efter startboksen. 
 
Opvarmning:  Kan foregå på Ulvshalevejen og IKKE i skoven. 
 
Baner:  1: Svær bane 4,6 km 

2: Svær bane 2,7 km 
3: Let bane 2,9 km 

 
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:  Fra målposten er der 80 meter til naturcentret, hvor der skal aflæses  
  SI brik til resultater. 
  Udgåede løbere skal melde sig ved aflæsning i naturcentret. 
  Lejebrikker kan beholdes til de løb man er tilmeldt ved DPM 
Max. Løbetid: 2½ time. 
 
Kort:  Ulvshale 1:7500. ækv 2,5 meter. Revideret 2022 
 
I øvrigt:  Er alle baner lagt på O-track og tilgængelige efter løbet 
 
 



Terræn:  Skoven er en gammel græsningsskov med skæve træer i bunden 
Flere steder ses gammel stenet strandbund. Der findes et ældre 
skanseanlæg helt tilbage fra Englandskrigenes tid. 

  Der kan forekomme en del detaljer, som ikke er tegnet på kortet. 
  Detaljerne har ikke betydning for baneforløb. 
 
Væske:  Der vil ikke være væske i mål. 
 
Overtrækstøj: Kan efterlades ved stævnepladsen. 
 
Transport:  Deltagerne er selvtransporterende. 
 
Præmier:  Til bedste herre og dame i hver klasse.  
 


