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Velkomst
Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) er glade og stolte over at være udpeget som
arrangør af Danmarks- og forbundsmesterskaberne i Biathlonorientering (sprintdisciplinen)
2022.
Konkurrencen gennemføres i forbindelse med DIF ”DM ugen”, hvor 28 specialforbund
gennemfører deres Danmarksmesterskab.
DM Biathlonorientering har Svenstrup skydebane som stævnecenter og Svenstrup
Grusgrav som løbsområde. Det er vores håb at såvel deltagere som ledere vil finde
rammerne tilfredsstillende, så man kan se tilbage på opholdet i Aalborg med glæde.
AKIF ønsker at konkurrencerne gennemføres på en fair måde og i god sportslig ånd,
hvilket vi håber alle vil bidrage til.
Vi ønsker alle deltagere held og lykke i konkurrencerne og byder hermed alle velkommen
til Nordjylland.
Du kan følge hele DM ugens spændende program ved at downloade DIF´s app.
Se nærmere på www.dmugen.dk

Ole Nielsen Lund
Formand AKIF

Organisation
Stævneledelse
Stævneleder
Leder skydning
Banelægger
Banekontrollant
Leder beregning
Stævnekontrollant

Jes Mose Jensen, AKIF (mobil 2544 7327)
Marie Schønemann, AKIF
Jes Mose Jensen, AKIF
Torben Christian Munk Sørensen, AKIF
Lars Ole Kopp, EMIT
Jørn Svensen, HJV

DM Biathlonorientering 2022

Praktiske oplysninger
Generelt
Det er deltagernes eget ansvar at kende bestemmelserne i DMI reglementet for
Biathlonorientering (Kapitel 8).
Deltagerne skal være bekendt med brugen af det elektroniske tidstagningssystem EMIT.
Deltagerne skal være ekstra opmærksomme på opbevaring af ammunition og våben
før/under og efter konkurrencen.
Stævnecenter
Der vil være afmærkning fra rundkørslen nord for Svenstrup.
Adresse er: Kimbrerne, Atletikvej 40, 9230 Svenstrup.
Konkurrencen
Orienteringsløb, liggende skydning, evt. strafrunder, orienteringsløb, stående skydning,
evt. strafrunder før målgang.
En længere strafrunde for HA og en anden kortere strafrunde for øvrige klasser.
Det er udelukkende tilladt at færdes på skydebanen, parkering og klubhus. Alt andet er
løbsområde og færdsel her medfører diskvalifikation.
Opvarmning må gennemføres på skydebanen og parkeringsområdet og ikke andre steder.
Tidsplan/Instruktion
Kl. 1000-1130 Mulighed for indskydning
Kl. 1130 Instruktion om særlige forhold
Kl. 1200 Første start
Nedbrydning af skydebanen med deltagernes hjælp.
Præmieoverrækkelse.
Forplejning
Ingen væske på banerne eller i mål.
Skytteklubben Kimbrerne har en kiosk i klubhuset. Støt dem!
Toilet forhold
Der er toiletter i klubhuset.
Afstande
Parkering til stævneplads maks. 200 meter.
Stævneplads, skydebane, start og mål er ud i et.
Kort
Svenstrup Grusgrav, 1:4.000, 2,5m ækvidistance.
Nytegnet juni 2022 af Jes Mose Jensen. Kortet er lamineret.
Svenstrup Grusgrav er en ældre grusgrav, der nu er reetableret med åbne områder og lidt
tættere skovpartier. Der går flere MTB spor gennem terrænet.
Tæthed 3 er konstaterede mandshøje partier af den giftige plante bjørnklo.
Alle deltagere må forvente at skulle op og ned ad ret så stejle grusgravsskrænter!
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Kontrol
Der anvendes EMIT. Udlevering af lånebrikker og backuplabel sker ved start.
Orienteringsløb
Herre A

2,7 km. Svær.

Herre B

1,7 km. Mellemsvær.

Dame B/Herre junior

1,4 km. Mellemsvær.

YOB

2,4 km. Svær.

DA/ÆOB

1,9 km. Svær.

VET I

1,8 km. Svær.

OG/VET II

1,4 km. Svær.

Postbeskrivelser
Der er postbeskrivelser på alle kort.
I klasserne Herre B, Dame B/Herre Junior vil postbeskrivelsen være med tekst.
Løse postdefinitioner findes.
Start
Første start kl. 1200. Fremkald 2 minutter før ens starttid.
Startlister findes på stævnepladsen samt på biathlon.dk.
Resultater
Ved beregnervognen samt – lidt senere - på www.biathlon.dk
Publikum
Vi håber på mange interesserede til vores DM konkurrence. Publikum må være i et
bestemt afmærket område (ingen adgang til våben). Der må heppes og hujes alt det I
orker..
Der er laservåben, hvor publikum kan prøve biathlonorientering.
Der er mulighed for "bare" at prøve skydemomentet, men også prøve at løbe
orienteringsløb på præcis de samme poster og baner, som DM deltagerne har været
igennem. Ingen tilmelding og det koster gratis.
Lørdag 1000-1800 samt søndag 1000-1400 vil der være mulighed for at prøve laservåben
i Fjordparken i Aalborg. Heller ingen tilmelding her og er ganske gratis.

