
                 Indbydelse    
 

 

Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015 

 

Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage 

Lørdag den 14. marts til langdistance i Hammer Bakker 

Søndag den 15. marts til mellemdistance i Hammer Bakker 

Der er fortræning fredag den 13. marts i Blokhus Klitplantage. 

 
Klassifikation: 

- C-løb, **** med elitebaner.   

 

Bad og omklædning: 
- På Sulsted Skole, er der lørdag og søndag mulighed for omklædning og bad. Der er 

afmærkning fra stævnepladsen. 

Lørdag: 13.00 – 18.00 

Søndag: 09.30 – 15.00 

 

Stævnecenter/Stævnekontor: 
Der er ikke oprettet et stævnecenter. Stævnekontor og beregning med resultatformidling er 

placeret på stævnepladsen. Bemærk at under natløbet fredag aften er stævnekontoret slået 

sammen med beregningen. 

Præmieoverrækkelserne foregår på stævnepladsen. Se mere under Præmier. 

 

 

Stævneplads: 
- Fredag den 13. marts 2015 i Blokhus Klitplantage. Afmærkning fra vej 559 øst for 

Blokhus. Første start kl. 19. 

GPS-koordinater:  N 57° 14' 56,749" 

Ø 9° 36' 35,542" 

 

- Lørdag den 14. marts 2015 i Hammer Bakker.  Afmærkning fra Tingvej i Vodskov. 

Første start kl. 12.00. 

GPS-koordinater:  N 57° 6' 44,658" 

Ø 10° 1' 38,009" 
 

- Søndag den 15. marts 2015 i Hammer Bakker.  Afmærkning fra Tingvej i Vodskov. 

Første start kl. 8.30. – for løbere med tidlig færgeafgang – øvrige 09.30. 

GPS-koordinater:  N 57° 6' 44,658" 

Ø 10° 1' 38,009" 
 

 



Løbskort: 
- Fredag den 13. marts,  

o Blokhus Klitplantage  

o Revideret 2014/2015 

o Ækvidistance: 2,5 m 

o Målestok: 1:10.000 

o Postbeskrivelser: IOF symboler 

o Printede kort 

 

- Lørdag den 14. marts og søndag den 15. marts  

o Hammer Bakker  

o Nytegnet 2015 

o Ækvidistance 5,0 m 

o Målestok 1:10 000/1:15.000. 

o Postbeskrivelse: IOF symboler. 

o Printede kort. 

 

Terrænbeskrivelse: 

 
- Blokhus Klitplantage: 

Svagt til let kuperet plantage med store, meget detaljerede klitområder, såvel 

bevoksede som åbne klitter. En del tætte partier, og flere større helt flade, 

detaljefattige og hurtigt gennemløbelige skovområder. Forholdsvis mange stier af 

varierende karakter i den østlige del. 

 

                     
 

- Hammer Bakker: 

Område med meget varieret bevoksning og gennemløbelighed. Flere større og mindre 

åbne stifattige områder med lyng og græs. Middel til kraftig kuperet med vekslende 

detaljeringsgrad i kurvebilledet. 

 

                     
      



Klasseinddeling natløb fredag: 

 
Klasse 

 
Længde  

Bane 1 ca. 5,0 km svær 
Bane 2 ca. 3,0 km  svær 
Bane 3 ca. 4,5 km mellemsvær 

Bane 4 ca. 3,0 km let 

 

Klasseinddeling lørdag og søndag: 

 
Klasse 

 
Lørdag d. 

14. marts 

Søndag d. 

15. marts 

  Lørdag d. 

14. marts 

Søndag d. 

15. marts 

 

D-10A ca. 2,5 km ca. 1,9 km begynder H-10A ca. 2,5 km ca. 1,9 km begynder 

D-10B ca. 1,8 km ca. 1,2 km begynder H-10B ca. 1,8 km ca. 1,2 km begynder 

D-12A ca. 3,2 km ca. 2,6 km let H-12A ca. 3,2 km ca. 2,6 km let 

D-12B ca. 2,5 km ca. 1,9 km begynder H-12B ca. 2,5 km  ca. 1,9 km begynder 

D-14A ca.4,0 km ca. 2,9 km mellemsvær H-14A ca. 4,2 km ca. 3,0 km mellemsvær 

D-14B ca. 3,0 km ca. 2,4 km let H-14B ca. 3,0km ca. 2,4 km let 

D-16A ca. 4,2 km ca. 2,6 km svær H-16A ca. 6,2 km ca. 3,3 km svær 

D-16B ca. 2,6 km ca. 1,6 km mellemsvær H-16B ca. 3,0 km ca. 1,8 km mellemsvær 

D-20E ca. 6,4 km ca. 2,9 km svær H-20E ca. 10 km ca. 3,6 km svær 

D-20A ca. 4,3 km ca. 2,2 km svær H-20A ca. 6,3 km ca. 2,8 km svær 

D-20AK ca. 2,9 km ca. 1,6 km svær H-20AK ca. 4,1 km ca. 2,2km svær 

D-20B ca. 3,0 km ca. 1,8 km mellemsvær H-20B ca. 3,2 km ca. 2,0 km mellemsvær 

D-20C ca. 2,5 km ca. 1,8 km let H-20C ca. 3,2 km ca. 2,6 km let 

D21E ca. 9,3 km ca. 4,3 km svær H21E ca. 15 km ca. 5,6 km svær 

D21A ca. 5,6 km ca. 2,7 km svær H21A ca. 9,0 km ca. 3,9 km svær 

D21AK ca. 3,8 km ca. 2,1 km svær H21AM ca. 6,7 km ca. 3,0 km svær 

D21B ca. 3,2 km ca. 2,0 km mellemsvær H21AK ca. 4,8 km ca. 2,4 km svær 

D21C ca. 3,0 km ca. 2,4 km let H21B ca. 4,2 km ca. 3,0 km mellemsvær 

D35A ca. 5,3 km ca. 2,6 km svær H21C ca. 4,0 km ca. 2,7 km let 

D35B ca. 3,0 km ca. 1,8 km mellemsvær H35A ca. 8,2 km ca. 3,4 km svær 

D40A ca. 5,2 km ca. 2,6 km svær H35B ca. 4,0 km ca. 2,9 km mellemsvær 

D45A ca. 4,8 km ca. 2,4 km svær H40A ca. 7,9 km ca. 3,2 km svær 

D45B ca. 2,6 km ca. 1,6 km mellemsvær H45A  ca.7,7 km ca. 3,1 km svær 

D50A ca. 4,1 km ca. 2,2 km svær H45AK ca. 4,3 km ca. 2,2 km svær 

D55A ca. 3,8 km ca. 2,1 km svær H50A ca. 6,7 km ca. 3,0 km svær 

D60A ca. 3,4 km ca. 1,9 km svær H55A ca. 6,3 km ca. 2,8 km svær 

D65A ca. 2,9 km  ca. 1,6 km svær H55AK ca. 3,4 km ca. 1,9 km svær 

D70A ca. 2,3 km ca. 1,3 km svær H60A ca. 5,6 km ca. 2,7 km svær 

D75A ca. 2,0 km ca. 1,2 km svær H65A ca. 5,3 km ca. 2,6 km svær 

Beg1 ca. 3,5 km ca. 2,3 km begynder H70A ca. 3,9 km ca. 2,2 km svær 

Beg2 ca. 1,8 km ca. 1,2 km begynder H75A ca. 2,9 km ca. 1,6 km svær 

    H80A ca. 2,0 km ca. 1,2 km svær 

 
- For banerne: D-10A, D-10B, D-12B, H-10A, H-10B, H-12B, Beg1 og Beg2 er der 

FRI STARTTID. Det vil sige at starttiden aftales med startpersonalet.  

- Fristart i tidsrummet: 

o Lørdag 12.00 – 15.00 

o Søndag 08.30 – 12.00 

- Der må skygges i klasserne D-10B, D-12B, H-10B, H-12B, Beg1 og Beg2. 

 

Børnebaner: Snitslet bane tilbydes: Lørdag 11.30 – 16.00 og søndag 09.00 – 13.00. 
 

Eftertilmelding/Åbne baner: Eftertilmelding modtages ikke. Derimod kan der købes 

åbne baner med tilmelding på løbsdagen lørdag og søndag: 

o Åben 1 ca. 8,0 / 5,0 km. svær 

o Åben 2 ca. 4,0 / 2,3 km. svær 

o Åben 3 ca. 3,7 / 2,5 km. mellemsvær 

o Åben 4 ca. 3,0 / 2,4 km. let 

 

Åbne baner sælges fra stævnekontoret.  

Lørdag: 11.00 – 14.30 

Søndag: 08.00 – 11.30 



Husk at medbringe eget briknummer, hvis egen brik haves og kontanter. 

 

o H/D-20 pr. løb DKK. 105,00 

o H/D21- pr. løb DKK. 140,00 

o + evt. DKK 25 for lejebrik  

 

Tidtagning:   
- Der er elektronisk tidtagning med EMIT-system.  Lejebrikker udleveres ved start, og 

skal afleveres ved mål, efter sidste løb.   

 

- Da det er et af sæsonens første konkurrenceløb bør alle løbere med egen brik 

kontrollere at disse fungerer inden start. Der vil være opstillet nul-enheder ved 

stævnekontoret, hvor der ligeledes kan lejes brikker. 

 

Børneaktivering:   
- Begge dage på stævnepladsen.  Tilmelding med antal og alder skal ske samtidig med 

løbstilmeldingen. 

 

Overnatning:   
- Henvises til de lokale turistkontorer: www.visitnordjylland.dk 

 

Tilmelding:  
- Klubvis senest 5.marts. 

Danske klubber: klubvis på O-service. 

Udenlandske klubber: On-lineTilmelding. 

 

- For at minimere problemer med den elektroniske løbsformidling bliver man tilmeldt 

samme klasse både lørdag og søndag – Det er dog stadig muligt kun at deltage en af 

dagene eller løbe forskellige baner, hvilket skal skrives tydeligt under bemærkning i 

tilmeldingen. 

 

- Tilmelding til fredagens fortræning og/eller natløb foregår i separat tilmelding. 

 

- Norske og svenske løbere, der skal nå færge søndag, skal oplyse færgeafgang 

(afgangstid og afgangssted) ved tilmelding, og efter behov tildeles tidlig start i 

søndagens løb. Dette gælder også, hvis der ønskes sen start lørdag pga. 

færgeankomst. Det er ikke muligt at ændre starttider og klasser på dagen. 

 

Startafgift: Skal betales samtidig med løbstilmeldingen 

 

o Natløb Fredag 

 H/D-20 pr løb DKK. 75,00 

 H/D21- pr. løb DKK. 100,00 

 Ved leje af EMIT-brik forhøjes startafgiften med DKK. 25,00 pr stk. 

 

o Lørdag og søndag 

 H/D-20 pr løb DKK. 90,00 

 H/D21- pr. Løb DKK. 120,00 

 Ved leje af EMIT-brik forhøjes startafgiften med DKK. 25,00 pr stk. 

 

- Danske løbere betaler startafgiften på kontonr. 7450 1227206 

- Udenlandske løbere betaler på nedenstående kontonr.: 

o Nørresundby Bank  

o Iban-nummer: DK8874500001227206 

o SWIFT-BIC: NRSBDK24 

o Aalborg Orienteringsklub 

Ulf Mogensen 

Elmevej 21, Langholt 

DK 9310 Vodskov 



 

- Afsender betaler alle omkostninger. 

- Tilmelding er først godtaget når startafgiften er tilgået klubben. 

- Alle beløb er i danske kroner. 

 

- For ikke afleveret eller bortkommet EMIT brik opkræves DDK. 400,00 pr. brik. 

 

Præmier:  
- Der er lørdag og søndag præmier til de tre bedste løbere i ungdomsklasserne samt 

eliteklasserne.  

Præmieoverrækkelse foregår på stævnepladsen. 

Præmier eftersendes ikke. 

 

Kiosk: Velassorteret kiosk med stort udvalg findes på stævnepladsen. 

 

Information:   

- Kan fås ved henvendelse til info2015@nordjysk2dages.dk løbets hjemmeside 

www.nordjysk2dages.dk. 
 

- Startliste og instruktion findes på stævnets hjemmeside onsdag den 11. marts. 

 

- Resultatformidling: Foregår på stævnepladsen.  Endelig resultatliste kan hentes på 

stævnets hjemmeside. 

 

Fortræning:   
- Der er mulighed for fortræning i Blokhus Klitplantage, fredag den 13. marts 2015.  

Afmærkning på vej 559. 

GPS-koordinater:  N 57° 14' 56,749" 

Ø 9° 36' 35,542" 

o Pris pr. kort DKK. 40,00.  Betales ved tilmelding. 

o Start kan foregå mellem kl. 10.00 – 15.00 

o Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til 

info2015@nordjysk2dages.dk 

- Der er følgende baner: 

o Bane 0 – alle poster 

o Bane 1 – ca. 8,0 km svær 

o Bane 2 – ca. 6,0 km svær 

o Bane 3 – ca. 5,0 km svær 

o Bane 4 – ca. 3,5 km svær  

o Bane 5 – ca. 5,3 km mellemsvær 

o Bane 6 – ca. 4,2 km mellemsvær 

o Bane 7 – ca. 3,0 km let 

o Bane 8 – ca. 2,4 km begynder 

- Ved anvendelse af egen EMIT-brik er der mulighed for aflæsning af løbstid. 

- Kort bestilles – for udenlandske løbere gennem tilmeldingssystemet på 

www.nordjysk2dages.dk – for danske løbere bestilles kort ved email til 

info2015@nordjysk2dages.dk. 

 

Løbsledelse: 
o Stævneleder: Helle Bobach, Aalborg OK  

o Stævnesekretær: Tina Udholm, Aalborg OK 

o Stævnekontrol: Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne 

o Dommer: Per Korsbæk, St. Binderup OK 

o Banelægger fredag - nat: Jan Møller, Aalborg OK  

o Banekontrol fredag - nat: Walther Rahbek, Aalborg OK 

o Banelægger lørdag - langdistance: Leif Damborg og Ole Nielsen, Aalborg OK  

o Banekontrol lørdag - langdistance: Poul Bobach, Aalborg OK 

o Banelægger søndag - mellemdistance: Claus Bobach, Aalborg OK  

o Banekontrol søndag - mellemdistance: Claus Samsø Pedersen, Aalborg OK 

http://www.nordjysk2dages.dk/
mailto:info2015@nordjysk2dages.dk
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