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Instruktion 
 
Tidsplan 
 

TIRSDAG 17. april 2018: 
 

DANMARKSMESTERSKAB og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING 
SPRINT 2018 

Kl. 1130: Våbenkammer åbner. 
Kl. 1230: Stævnesekretariat på Vrøgum Skydebane åbner. 
Kl. 1230: Våbenkontrol åbner. 
Kl. 1300: Indskydning på skydebanen. Deltagerne er selv ansvarlig for at få indskudt. 
Kl. 1430: Indskydning slutter. 
Kl. 1430: Instruktion. 
Kl. 1445: Første start. 
Kl. 1615: Forventes sidste deltager i mål efter skydning. 
Kl. 1800:  Våbenkammer lukker. 
 

ONSDAG 18. april 2018: 
 

DANMARKSMESTERSKAB og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING 
KLASSISK 2018 

Kl. 0700: Våbenkammer åbner. 
Kl. 0800: Stævnesekretariat på Vrøgum Skydebane åbner. 
Kl. 0800: Våbenkontrol åbner. 
Kl. 0800: Indskydning på skydebanen. Deltagerne er selv ansvarlig for at få indskudt. 
Kl. 0930: Indskydning slutter. 
Kl. 0945: Instruktion. 
Kl. 1000: Første start punktorientering. 
Kl. 1600: Forventes sidste deltager i mål efter skydning. 
Kl. 1800: Sidste mulighed for navneændring til stafet. 
Kl. 1800: Våbenkammer lukker. 
Kl. 1830: Kammeratskabsaften, herunder præmieoverrækkelse. 
 

TORSDAG 19. april 2018: 
 

DANMARKSMESTERSKAB og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING 
STAFET 2018 

Kl. 0700: Våbenkammer åbner. 
Kl. 0800: Stævnesekretariat på Vrøgum Skydebane åbner. 
Kl. 0800: Våbenkontrol åbner. 
Kl. 0800: Indskydning på skydebanen. Deltagerne er selv ansvarlig for at få indskudt. 
Kl. 0930: Indskydning slutter. 
Kl. 0945: Instruktion. 
Kl. 1000: Start DA-, H/D 35- og MIX-klasser. 
Kl. 1015: Start Seniorklassen. 
Kl. 1300: Forventes sidste deltager i mål efter skydning.  
Kl. 1330: Præmieoverrækkelse og stævneafslutning på stævnepladsen. 
 
Stævneplads Vrøgum Skydebane 
Der vil være afmærkning fra Oksbøl lejren. 
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Stævnesekretariat Vrøgum Skydebane 
Der vil på konkurrencedagene være oprettet stævnesekretariat ved skydebanen. 
Deltagere der udgår af konkurrencen skal meddele dette til stævnesekretariatet hurtigst 
muligt. 
 
Brystnummer 
Udleveres ved start. Skal bæres under hele konkurrencen. Der udleveres brystnumre for 
hver af de 3 konkurrencer. 
 
Klassisk og Sprint 
HA fra nr. 1 herefter følger klasserne HB, YOB, ÆOB, VET-I, VET-II, DA, DB, OG, H-jun 
og D-jun. 
 
Stafet 
Eksempelvis (H/D): 
1. tur, 1-1 
2. tur, 1-2 
3. tur, 1-3 
 
Disciplininstruktion 
Der vil være en kort instruktion, inden konkurrencen starter. Det er deltagernes eget 
ansvar at kende de overordnede bestemmelser i DMI reglementet for Biathlon. Kapitel 8 af 
sep. 2016 www.dmif.dk 
 
Transport 
Transport til og fra stævnet er deltagernes eget ansvar. Der må kun parkeres på anvist 
parkeringsplads ved Vrøgum Skydebane. 
 
Færdsel i løbsområde 
Det er forbudt at lave opvarmning i skovområdet omkring Vrøgum Skydebane. 
  
Stævneledere 
Kan træffes på mobil 4138 3208 / 23470796 
 
Gevær 
Der må kun anvendes standardriffel cal. 22 (5,6 mm). 
Våben der ikke overholder bestemmelserne vil blive afvist. 
Ammunition skal medbringes af skytten selv. 
Der må kun anvendes ikke kappeklædt ammunition cal. 22 (5,6 mm). 
Deltagerne er selv ansvarlige for indskydningen.  
Funktionsfejl, hvad enten det gælder våbnet eller ammunitionen, skal afhjælpes af skytten 
selv. Det er tilladt at ombytte klikkere (uden tidskompensation). 
Der gives ingen mundtlig instruktion, ud over procedure for igangsætning (start). 
Når våbnet ikke anvendes skal der være monteret kammer sikkerhedsfane. 
 
Usikker betjening af gevær kan medføre afgang fra skydedisciplinen. 
 
Våbenkontrol 
Før skydningen skal alle våben kontrolleres ved våbenkontrol. 
Våben der ikke overholder bestemmelserne vil blive afvist. 
Godkendte våben vil blive forsynet med kontrolmærke. 
 

http://www.dmif.dk/
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Konkurrencebestemmelser: 
 

DANMARKS-, og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING SPRINT 
 
Konkurrencen omfatter: 

 Orienteringsløb. 

 Geværskydning. 
 

DANMARKS-, og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING KLASSISK 
 
Konkurrencen omfatter: 

 Punktorientering. 

 Orienteringsløb. 

 Geværskydning. 
 
 

DANMARKS-, og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING STAFET 
 
Konkurrencen omfatter: 

 Geværskydning. 

 Orienteringsløb. 
 
Ændringer i startrækkefølge og evt. navneændringer skal være stævnekontoret i hænde 
senest onsdag 18. april kl. 1800. 
 
Kort: 
Vrøgum Skydebane 1:5.000 
Ækvidistance 2,5 m. 
Revideret 2018 
 
Vrøgum Plantage 1:10.000. 
Ækvidistance 2,5 m. 
Revideret 2018 
 
Løbskortene er nytegnede efter Cowi materiale og iht. ISOM 2017 kortnorm. 
 
Løbskortene vil være ophængt på stævnepladserne. Ved stafetten indtil 1. start. 
 
 
 
Terræn 
Klitplantage mest med fyr- og granskov og afvekslende gennemløbelighed. Den østlige del 
er letgennemløbelig med et veludviklet stibillede. I den vestlige del kan det variere fra helt 
åben til svært gennemtrængelig. Kurvebilledet er overalt meget detaljerigt. 
 
Kontrolsystem 
Stempling og tidtagning foregår elektronisk med EMIT system. 
Deltagere der er tilmeldt med egen EMIT brik medbringer selv denne til start. Øvrige vil få 
brik udleveret ved start. 
Tabt eller manglende aflevering af brik i mål, medfører erstatningsansvar på kr. 400,-. 
DOF´s reglement for brug af EMIT system er i øvrigt gældende. 
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Instruktion til disciplinerne 
 
Holdlederen skal sikre sig at alle på holdet er orienteret omkring brug af EMIT, samt 
indholdet af denne instruktion. 
 
Sprint 
Disciplinen afvikles ved orienteringsløb - 5 skud liggende - orienteringsløb - 5 skud 
stående. 
 
Strafrunder noteres på skydekortet af markørerne. Skytterne holdes ajour med tilbagelagte 
strafrunder af den pågældende markør. 
 
Våben stilles i den opstillede våben Ø, inden man forlader skydebane og begiver sig ud på 
Orienteringsløb dette gælder også på eventuelle strafrunder (Våbnet er altid på 
skydepladsen). 
 
Klassisk 
Disciplinen afvikles ved punktorientering - orienteringsløb - 10 skud liggende - løb - 10 
skud stående. 
 
Stafet 
Disciplinen afvikles ved - 5 skud liggende - orienteringsløb - 5 skud stående. 
 
Strafrunder noteres på skydekortet af markørerne. Skytterne holdes ajour med tilbagelagte 
strafrunder af den pågældende markør. 
 
2. og 3. løber skal selv sørge for at komme rettidigt ind i skiftezonen, gennem 
kontrolslusen. 
 
Våben stilles i den opstillede våben Ø, inden man forlader skydebane og begiver sig ud på 
Orienteringsløb dette gælder også på eventuelle strafrunder (Våbnet er altid på 
skydepladsen). 
 
Orienteringsløb (Sprint) 
Vrøgum Skydebane 1:5.000 
Ækvidistance 2,5 m. 
Revideret 2018 
Løbskortet med IOF symboler er printet på vand- og rivfast papir med postbeskrivelser. 
Der vil være løbskort på for- og bagside for hhv. Tur 1 og Tur 2. Markering af skydning 
findes nederst på kortet. 
 
Der vil ikke være løse definitioner. 
 
Løbskortet tages fra kortkasse. Kortkasserne er markeret med bane samt klasse. 
Deltagerne er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort. 
 
Banerne 
Først løbes Tur 1. 
Der stemples ved passage af vendeposten. 
Efter første skydning og strafrunder fortsætter TUR 2 fra vendepostent. 
Kortet vendes. 
Efter 2. TUR fortsættes til anden skydning. 
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Mål 
Der stemples med EMIT-brikken ved målgang efter sidste skydning og evt. strafferunder. 
 
Klasser og baner 
HA 3.300 km 23 poster 
HB 2.600 km 17 poster 
YOB 2.700 km 19 poster 
ÆOB 2.200 km 16 poster 
VET-I 2.200 km 16 poster 
VET-II 2.200 km 16 poster 
DA 2.200 km 16 poster 
DB 2.500 km 15 poster 
OG 2.200 km 16 poster 
H-jun 2.500 km 15 poster 
D-jun 2.500 km 15 poster 
 
Maksimal løbstid 
På alle baner 60 min. 
 
Punktorientering (PO) 
O-kort over Vrøgum Plantage, 1:10.000, årgang 2018, ækvidistance 2,5 m, opklæbet på 
tyndt karton, lamineret og påført deltagernummer på bagsiden. Startstedet er indtegnet 
med rød trekant. 
Der vil minimum være 2 min. mellem deltagere i samme klasse. 
Banens længde er 2.700 m. og afmærket med hvid/blå/gul snitzling. Der må ikke afviges 
med mere end 5 m. i siden. Det er ikke tilladt at bevæge sig tilbage i banen. 
Opgaven består i, at skulle stedfæste/kortlæse 5 mål i banen og 5 mål uden for banen og 
herefter indprikke og markere målene på det udleverede kort. 
Markering af punkterne skal ske indenfor indhegningen ved stationspunktet. 
Markeringen sker ved nåleprik gennem kortet samt ved på bagsiden af kortet at tegne en 
streg fra aktuel hul til aktuel fortrykt nr. 
Punkterne i banen er markeret med blå snitzling og punkterne udenfor banen med gul 
snitzling og sigtestok. 
Punkterne udenfor banen vil være udpeget ved postbeskrivelse (IOF) og en orange/hvid 
postskærm. 
Max. afstand til mål udenfor banen er efter reglerne op til 400 m. 
Der må til markering af målene kun benyttes de på standpladserne ophængte farvepenne 
og nåle. 
Samtale/samarbejde mellem deltagerne er ikke tilladt og kan medføre diskvalifikation. 
Der gives ingen mundtlig instruktion - ud over igangsætning og evt. besvarelse af 
spørgsmål. 
Ved mål for PO afleveres kortet ved passage af sluse, der skal tages mellemtid med 
EMIT-brikken og der fortsættes direkte til kortkasserne med løbskort til orienteringsløb. 
 
Punktorienteringsløsningen vil blive ophængt på stævnepladsen. 
Punktorienteringskortet udleveres på stævnepladsen fra kl. 1500. 
 
Orienteringsløb (Klassisk) 
Vrøgum Skydebane 1:10.000 
Ækvidistance 2,5 m. 
Revideret 2018 
Løbskortet med IOF symboler er printet på vand- og rivfast papir med postbeskrivelser. 
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Der vil ikke være løse definitioner. 
 
Løbskortet tages fra kortkasse ved skifte PO/Orienteringsløb. Kortkasserne er markeret 
med bane samt klasse. Deltagerne er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort. 
 
Der er væskeposter ved skiftet fra punktorientering, samt på banerne for HA og YOB. 
 
Mål 
Der stemples med EMIT-brikken ved målgang efter skydning. 
 
Klasser og baner 
HA 9.200 km 24 poster 
HB 5.400km 18 poster 
YOB 7.100 km 19 poster 
ÆOB 5.600 km 16 poster 
VET-I 3.400 km 11 poster 
VET-II 3.400 km 11 poster 
DA 5.600 km 16 poster 
DB 4.500 km 13 poster 
OG 3.400 km 11 poster 
H-jun 4.500 km 13 poster 
D-jun 4.500 km 13 poster 
 
Maksimal løbstid 
På alle baner 150 min. 
 
Orienteringsløb (Stafet) 
Vrøgum Skydebane 1:10.000 
Ækvidistance 2,5 m. 
Revideret 2018 
Løbskortet med IOF symboler er printet på vand- og rivfast papir med postbeskrivelser. 
Markering af skydning findes nederst på kortet. 
 
Der vil ikke være løse definitioner. 
 
Deltagerne er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort. 
 
Der er ikke væskeposter på stafetbanerne. 
 
Gaflinger efter Farsta-metoden. 
 
Klasser og baner  
H/D 4.300-4.400 km 18 poster 
DA/DB 3.200  16 poster 
OB/OG 2.900-3.000 km 15 poster 
MIX 3.200-3.300 km 15 poster 
 
Maksimal løbstid 
På alle baner 120 min. 
  
Efterstart når klassen er afgjort. 
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V I G T I G T ! ! ! 
Der er blevet konstateret Havørne umiddelbart udenfor for den del af terrænet som 
løbskortet dækker. Du bedes være yderst opmærksom på ikke at komme ud i dette 
område. 
I terrænet vil området være afgrænset af Pansergraven og der vil være en fuldtrukken 
snitzling som markeret på kortet. Snitzlingen er ikke markeret på løbskortet. 
 
 
 

 


