
 

 

 

 

 

Mødested/parkering  Vingsted Skydebaner, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Der kan med fordel parkeres på 

p-pladsen mellem konferencecenteret og skydebanerne  

Stævneplads 50m biathlonbane, overdækket opholdsområde, toiletter. Der er ikke kiosk eller 

bademulighed. 

 

Skydebane 50m udendørs biathlonbane 

 

Kort  Vingsted, 1:7.500, 5m ækv. for alle klasser, rev. 2021. Printede kort på riv- og vandfast 

papir. Postbeskrivelser er trykt på kortet, og løse ved start (dog kun klassisk). såfremt 

man har egnet holder.  

Tidsregistrering SportIdent. Der vil være o-track efter løbene. 

 

Formiddag (mini klassisk) 

Punkt-o Længde ca. 2 km med 10 punkter som skal bedømmes. Ruten er markeret med 

blå/hvid/gul snitzling. 

Ved nogle stationer vil der være to  punkter: et punkt i banen og et punkt udenfor 

banen. Begge punkter er nummererede. Punktet udenfor banen er desuden angivet 

med sigtestok og IOF-beskrivelse.  

Ved slutpunktet for pkt-o, afleverer man sit pkt-o kort, tager selv et o-kort og fortsætter 

løbet.  

  

O-løb og skydning Lang bane: 5,4 km med 19 poster, kort bane: 3,4 km med 13 poster. Begge baner har 

sløjfer, således at baneforløbet fører til skydebanen mellem liggende og stående 

skydning samt målgang. 

 Alle: 2 x 5 skud liggende, 2 x 5 skud stående. 

 

Målgang Ved målgang aflæser man SI-brikken og oplyser antal ikke trufne mål. 

 Punkt-o retter man selv  - løsningen vil være ophængt i stort format. 

 

Eftermiddag (Mix-sprint stafet) 

Stafethold  Arrangørerne sammensætter på dagen stafetholdene på tværs af foreningerne, således 

at holdene er tilnærmelsesvis ligeværdige. 

 

 2 løbere pr. hold, hver løber har 2 ture 

 Lang: 3,7 km med 16 poster pr. løber 

 Kort: 2,3 km med 11 poster pr. løber 

 Alle: 1 x 5 skud liggende, 1 x 5 skud stående pr. løber 

 Evt. strafrunder afvikles efter hver skydning ved egen foranstaltning. 

 

          Instruktion 

Biathlon, lørdag d. 19. juni 2021 

 



Sikkerhed  Alle deltagere forventes at kunne håndtere våben på en sikker måde, og skal til enhver  

tid efterkomme skydelederens instruktioner. Ved transport af våben på stævneplads og 

skydebane, skal riflen bæres i piben. 

 

BEMÆRK: Der skydes under DGI-regler, og der skal derfor anvendes sikkerhedspløk når våbnet 

ikke er i brug. 

Sikkerhedspløk kan i begrænset omfang købes ved stævnekontoret (25 kr.) 

 

Tentativ tidsplan 08:30 stævnepladsen åbner 

 09:00-10:00 sikkerhedsinstruktion og indskydning 

 10:00 første start klassisk (følg snitzling til start) 

 14:00 fællesstart stafet 

 Ca. 15:30 oprydning og tak for i dag 

 

Startliste og info Se www.biathlon.dk og www.koldingorienteringsklub.dk 

Særligt vedr. Covid-19 Arrangørerne anbefaler at alle deltagere har sikker covid-status, og henstiller til at alle 

deltagere efterlever myndighedernes generelle vejledning i forhold til omgang med 

andre. 

 

Stævnet afvikles i sammenhæng med et alm. o-løb der afvikles med fristart/put and run , se evt. o-service. 

 

Banelæggere Per Eg Pedersen og Claus Grøn Lyngby 

Skydeleder Mandus Andresen 

Stævnekontor Nicolai H Wind (41376075) 

Korttegning Flemming D. Andersen, OK GORM 

Stævneleder Christen Laursen   

 

 

Vel mødt til en aktiv dag i Vingsted  

 

Kolding Orienterings Klub 

http://www.biathlon.dk/
http://www.koldingorienteringsklub.dk/

