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Det er med stor glæde at Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI) byder 
velkommen til deltagerne til Dansk Militært Idrætsforbunds 
Danmarksmesterskab i Biathlon Orientering. 
 
SLGI har i tæt samarbejde med yderst erfarne kræfter fra 
Orienteringsklubben Sorø (OK Sorø) bestræbt sig på, at arrangere en fair og 
spændende konkurrence, hvor alle tilhørende discipliner i Biathlon 
Orientering udgår fra samme stævneplads. Vi håber dermed at have skabt en 
ramme for et socialt samlingspunkt, hvor alle deltagere uanset sportsligt 
niveau, nationalitet eller baggrund, vil kunne bidrage til at fremme interessen 
for såvel Biathlon Orientering, som den frivillige idræt i Forsvaret. 
 
Vi håber at I alle vil få nogle gode oplevelser under stævnet og vil nyde jeres 
ophold på Gardehusarkasernen.  
 

Velkommen! 
 

Christina Pojezny 
Formand  

 
SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 
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Organisation 

 
 

Jury 
 

Overdommer  O. Christiansen 
Medlem  Per Venzel 
Medlem  Mona Rasmussen 

 
Stævneledelse 

 
Stævneledere  Christina Pojezny 
 Per Venzel 
Stævnekontrol  Patrick Didriksen 
Leder skydning  Michael Nordestgaard 
Banelægger sprint  Jens Frandsen (OK Sorø) 
Banekontrol sprint  Kristian Kærsgaard Hansen (OK Sorø)  
Banelægger punktorientering  Henrik Vestergaard Karnøe 
Banekontrol punktorientering  Kristian Kærsgaard Hansen 
Banelægger individuel  Kristian Kærsgaard Hansen 
Banekontrol individuel  Jens Frandsen  
Banelægger stafet  Kristian Kærsgaard Hansen 
Banekontrol stafet  Jens Frandsen 
Leder stævnesekretariat  Steen Kreiner 
Leder tidtagning  Kristian Kærsgaard (SportIdent) 
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Instruktion 
 
TENTATIV TIDSPLAN 
 
 

TIRSDAG 12. APRIL 2016 
 

Kl. 1700-2100: Ved ankomst, henvendelse i Hovedvagten. Vagten vil foranstalte 
udlevering af indkvartering og åbne for våbenkammer. 
Kl. 1830: Cafeteriet lukker for aftensspisning. 
 

 
ONSDAG 13. APRIL 2016 

 
DANMARKSMESTERSKAB og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING 

SPRINT 2016 
 

Kl. 0600-0900: Cafeteria åbner for morgenmad (Husk evt. at smøre madpakker). 
Kl. 1100-1300: Cafeteria åbner for frokost. 
Kl. 1000-1700: Stævnekontor på Skydebanen er åben. 
Kl. 1100-1130: Våbenkammer i Container åben. 
Kl. 1130-1230: Våbenkontrol på Skydebane, inden indskydning. 
Kl. 1200-1330: Indskydning på skydebanen. Deltagerne er selv ansvarlig for at få 
indskudt.. 
Kl. 1330-1340: Stævneåbning og Instruktion. 
Kl. 1400-1630: Konkurrence. 
Kl. 1630-1715: Våbenkammer i Container er åben. 
Kl. 1630-1830: Aftenbespisning, lukker kl. 1800. 
 

 
TORSDAG 14. APRIL 2016 

 
DANMARKSMESTERSKAB og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING 

KLASSISK 2016 
 

Kl. 0600-0900: Cafeteria åbner for morgenmad (Husk evt. at smøre madpakker). 
Kl. 0800-0830: Våbenkammer i Container åben. 
Kl. 0830-0930: Våbenkontrol på Skydebane, inden indskydning. 
Kl. 0900-1030: Indskydning på skydebanen. Deltagerne er selv ansvarlig for at få indskudt. 
Kl. 0815-1700: Stævnekontor på Skydebanen er åben. 
Kl. 1030-1040: Instruktion. 
Kl. 1100-1600: Konkurrence. 
Kl. 1630-1715: Våbenkammer i Container er åben. 
Kl. 1630-1645: Sidste mulighed for navneændring til stafet. 
Kl. 1900:  Kammeratskabsaften i cafeteria, herunder præmieoverrækkelse. 
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FREDAG 15. APRIL 2016: 
 

DANMARKSMESTERSKAB og DMI MESTERSKAB I BIATHLON ORIENTERING 
STAFET 2016 

 
Kl. 0600-0900: Cafeteria åbner for morgenmad (Husk evt. at smøre madpakker). 
Kl. 0700-0730: Våbenkammer i Container åben. 
Kl. 0730-0815: Våbenkontrol på Skydebane, inden indskydning. 
Kl. 0800-0900: Indskydning på skydebanen. Deltagerne er selv ansvarlig for at få indskudt. 
Kl. 0730-1400: Stævnekontor på Skydebanen er åben. 
Kl. 0900-0910: Instruktion. 
Kl. 0930-1300: Konkurrence.  
Kl. 0930        Start DA-, OG/OB og MIX-klasser 
Kl. 0945           Start H/D klassen. 
Kl. 1330:         Præmieoverrækkelse og stævneafslutning på stævnepladsen. 
 
Stævneplads Sprint, klassisk og Stafet. 
Antvorskov Øvelsesplads, Langdistance skydebane. Følg afmærkningen på Charlottendal 
Alle´ Indkørsel fra E-NE. 
Alle køretøjer skal parkeres jf. skiltning, bagved skydebaneområdet. 
 
Stævnekontor 
Stævnekontoret er åbent jf. tidsplan. Stævnekontoret forefindes på stævnepladsen. 
Deltagere der udgår fra konkurrencen skal meddele dette til stævnekontoret hurtigst 
muligt. 
 
Brystnummer 
Udleveres ved start ved henvendelse til stævnekontoret. Skal bæres under hele 
konkurrencen. Der udleveres brystnumre for hver af de 3 konkurrencer. 
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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 
FEB 2016 www.dmif.dk samt www.biathlon.dk. 
 
Transport 
Transport til og fra stævnet er deltagernes eget ansvar. Der må kun parkeres på anvist 
parkeringsplads bagved stævnepladsen. 
Transporttiden mellem Gardehusarkasernen og Stævnepladsen er 10 min. 
 
Indkvartering 
Anvisning af kvarter sker ved henvendelse til stævnekontor onsdag på stævnepladsen. 
Deltagere som ankommer udenfor stævnekontorets åbningstid skal rette henvendelse i 
Hovedvagten. 
 
Husk 2 stk. hængelås til skab. 
 
Færdsel i løbsområde 
Det er forbudt at lave opvarmning i skovområderne beliggende i stævneområdet. 
 
Forplejning 
KFUM vil have et mindre kiosksalg af kaffe m.m. på stævnepladsen i et begrænset 
tidsrum. Der vil være mulighed for at smøre en madpakke ved morgenmaden i CAF. 
 
Kammeratskabsaften 
Spisning kl. 1900 i Cafeteria/Antvorskovstuen. Under spisningen vil der være 
præmieoverrækkelse. 
SG -messen vil være åben efter spisning. 
 
Bad og omklædning 
Alle dage vil der være mulighed for bad og omklædning i Centerbygningens 
Idrætsfaciliteter. 
Der er adgang til toiletter på skydebanen/stævneområdet. 
 
Stævneledere 
Kan træffes på mobil 25 55 60 11 og 25 55 60 93. 
 
BESTEMMELSER VEDR. VÅBEN 
Våben opbevares ved arrangørens foranstaltning i våbencontainer ”bag voldene”. 
Åbningstider jf. program. 
Deltagerne er selv ansvarlige for korrekt opbevaring af ammunition. 
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). 

http://www.dmif.dk/
http://www.biathlon.dk/
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Når skydningen er gennemført, skal bundstykket forblive i bagerste position indtil 
kontrollen er gennemført. Standpladsen må ikke forlades, før 
standpladskommandør har kontrolleret våbnet.   
Når kontrollen er gennemført føres bundstykket frem og der tages aftræk, inden 
skytten forlader standpladsen.  
 
Dette gælder under såvel indskydning som konkurrencen. 
 
Der må ikke løbes med våben i skydeområdet. 
 
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. 
 
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. 

Konkurrencen gennemføres efter jf. DMI Konkurrencebestemmelser, Kapitel 8.  
www.dmif.dk samt www.biathlon.dk 
 

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

 Geværskydning. 

 Orienteringsløb. 

 
Ændringer i startrækkefølge og evt. navneændringer skal være stævnekontoret i hænde 
senest torsdag 14. april kl. 1645.  Mix-hold kan i begrænset omfang meddeles under 
Kammeratskabsaftenen senest kl. 2000 
 

http://www.dmif.dk/
http://www.biathlon.dk/
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Konkurrencen gennemføres efter jf. DMI Konkurrencebestemmelser, Kapitel 8. 
www.dmif.dk samt www.biathlon.dk 
 
Kort: 
Korsbjerg 1:7.500 
Ækvidistance 2,5 m. 
Revideret APR 2016 
 
Terræn 
Øvelsesterræn. Mange mindre tætheder. Terrænet er præget af en del vådområder og 
terrænspor. 
 
Slagelse skovene (Karlsgård, Lystskoven og Nykobbel) 1:10.000. 
Ækvidistance 2,5 m. 
Revideret APR 2016 
 
Løbskortene vil være ophængt på stævnepladserne ved slutinstruktioner og startlister. Ved 
stafetten indtil 1. start. 
 
Terræn 
Typisk sjællandsk blandingsskov, som er meget stirigt. Der optræder mange 
Mountainbikespor i skoven, som er forsøgt tegnet. Der kan dog være enkelte  spor, som 
ikke er helt korrekt gengivet, bl.a. fordi de ligger meget tæt i terrænet (under 10 meter) 
eller fordi der er ekstra spor som kun bruges af og til. Der er efter MTB-klubbens 
oplysninger 35 km officielle spor i skoven. Ydermere er der efter vinterens skovning 
mange kørespor i skoven, visse spor er indtegnet.  
 

Forbudte områder er markeret i henhold til kortnorm og ved rød skravering på løbskortet. 
Indhegningerne må IKKE passeres. Disse er markeret med sort. 
 
Kontrolsystem 
Stempling og tidtagning foregår elektronisk med SportIdent system. 
Deltagere der er tilmeldt med egen SportIdentbrik medbringer selv denne til start. Øvrige 
vil få brik udleveret ved henvendelse til stævnekontor. 
Tabt eller manglende aflevering af brik i mål, medfører erstatningsansvar på kr. 400,-. 
DOF´s reglement for brug af SportIdent system er gældende. 
 
Markering 
Deltagerne kan efter behov blive bedt om at hjælpe med markering ved skydning. 

 
Instruktion til disciplinerne 
 
Holdlederen skal sikre sig at alle på holdet er orienteret omkring brug af SportIdent, samt 
indholdet af denne instruktion. 
 
Skydning 
Fælles for alle discipliner gælder: Ved ankomst til skydeområdet er der opstillet en post 

med SportIdent enhed og med teksten ”Skydning ind” og ved afgang fra skydeområdet er 

der ligeledes opstillet en post med SportIdent enhed og teksten ”Skydning ud”. Posterne 

http://www.dmif.dk/
http://www.biathlon.dk/
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kan stemples for at se den præcise skydetid. Det medfører ikke diskvalifikation at undlade 

at stemple. 

 
Sprint 
 
INDSKYDNING 
 
Afstand  50 meter. 
Skydestilling  Fri. 
Antal skud Fri. 
Tid  8 min. skydning, samlet markering, 8 min skydning, osv. 
Skiver  Internationale skiskydningsskiver i karton. 
 
PROCEDURE 
Indskydningen gennemføres på de baner, som den enkelte IF har fået tildelt. 
 
Al indskydning skal være afsluttet kl. 1330. 
 
GÆLDENDE SKYDNING 
 
Afstand  50 meter. 
Skydestilling  Liggende og stående. 
Antal skud  5 liggende og 5 stående. 
Skiver  Internationale skiskydningsskiver (1 skud pr. mål). 
 
PROCEDURE 
Gældende skydning gennemføres mod skiskydningsmål (KURVINEN), 1 skud pr. mål. 
Der skydes 5 skud liggende - orienteringsløb - 5 skud stående. 
 
Våben skal kontrolleres af standpladskommandør - bundstykket tilbage – kontrol – herefter 
bundstykke frem og aftræk, inden skytten forlader standpladsen. 
 
Strafrunder noteres på skydekortet af markørerne. Skytterne medtager skydekortet 
såfremt der skal tilbagelægges strafrunder. Manglende træffere klippes i skydekort. 
 
Våben stilles i det opstillede våben stativ, inden man forlader skydebane og begiver sig ud 
på Orienteringsløb dette gælder også på eventuelle strafrunder (Våbnet er altid på 
skydepladsen). 
 
Klassisk 
 
INDSKYDNING 
 
Afstand  50 meter. 
Skydestilling  Fri. 
Antal skud  Fri. 
Tid  8 min. skydning, samlet markering, 8 min skydning, osv. 
Skiver  Internationale skiskydningsskiver i karton. 
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PROCEDURE 
Indskydningen gennemføres på de baner, som den enkelte IF har fået tildelt. 
 
 
GÆLDENDE SKYDNING 
 
Afstand  50 meter. 
Skydestilling  Liggende og stående. 
Antal skud  10 liggende og 10 stående. 
Skiver  Internationale skiskydningsskiver (1 skud pr. mål). 
 
PROCEDURE 
Gældende skydning gennemføres mod skiskydningsmål (KURVINEN), 1 skud pr. mål. 
Standpladskommandør ”RESET” skiveopstilling efter 5 skud. 
 
Der skydes 10 skud liggende - løb - 10 skud stående. 
 
Stafet 
 
INDSKYDNING 
 
Afstand  50 meter. 
Skydestilling  Fri. 
Antal skud  Fri. 
Tid  8 min. skydning, samlet markering, 8 min skydning, osv. 
Skiver  Internationale skiskydningsskiver i karton. 
PROCEDURE 
 
Indskydningen gennemføres på de baner, som den enkelte IF har fået tildelt. 
 
 
GÆLDENDE SKYDNING 
 
Afstand  50 meter. 
Skydestilling  Liggende og stående. 
Antal skud  Op til 8 skud liggende og 8 skud stående (heraf 3 opladt som 

enkeltskud). 
Skiver  Internationale skiskydningsskiver (1 skud pr. mål). 
 
PROCEDURE 
 
Strafrunder noteres på skydekortet af markørerne. Skydekortet medbringes af løberen ud 
på strafrunder mhp. indhentning af udestående træffere. Skydekortet afleveres inden 
indløb til skiftezone. 
 
2. og 3. løber skal selv sørge for at komme rettidigt ind i skiftezonen, gennem 
kontrolslusen. 
 



  DMI Biathlon 2016 

11 
 

Våben stilles i det opstillede våben stativ inden man forlader skydebane og begiver sig ud 
på Orienteringsløb dette gælder også på eventuelle strafrunder (Våbnet er altid på 
skydepladsen). 
 

 2. Og 3. løber bevæger sig til startboksen. Husk at nulstille SportIdent brik. 

 Deltagerne holder sig klar i startboksen. 

 Deltagerne løber til liggende skydning. 

 Ved 5 mål truffet, fortsættes til våbenaflevering og Orienteringsløb. Ved manglende 

træffere løbes strafrunde inden orienteringsløb. 

Orienteringsløb. 

 Stående skydning. 

 Ved 5 mål truffet, fortsættes til skiftezonen. Ved manglende træffere løbes samme 

antal strafrunder inden skifte. Herefter fortsættes op til skifte-/målområde. 

 Sidste skytte på holdet løber direkte til mål. 

Orienteringsløb (Sprint) 
Gennemføres ved Korsbjerg. 
Kortet er 1:7.500, ækvidistance 2,5 m., revideret i 2015. 
Løbskortet med IOF symboler er printet på papir i plastlomme med postbeskrivelser. Der 
vil være løbskort på for- og bagside for hhv. Tur 1 og Tur 2. 
 
Der udleveres løse definitioner til deltagere med postdefinitionsholdere. 
 
Løbskortet tages fra kortkasse. Kortkasserne er markeret med bane samt klasse. 
Deltagerne er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort. 
 
Trailsko anbefales. 
 
Banerne 
Først løbes en kort sløjfe kaldet TUR 1. 
Der stemples ved passage af målposten. 
Efter første skydning og strafrunder løbes til startpunktet til TUR 2. Denne er markeret 
med en starttrekant og i naturen med en O-skærm. Posten er markeret med teksten 
”START”. Den har ikke en SportIdent enhed monteret og skal derfor ikke stemples.  
 
Efter 2. TUR stemples målposten og der fortsættes til anden skydning. 
 
Opvarmning 
Opvarmning må kun ske på grusvej mod nord og frem til start. 
 
Mål 
Der stemples med SportIdent-brikken ved målgang efter sidste skydning og evt. 
strafferunder. 
 
Klasser og baner 
HA  3.50 km  17 poster 
HB  3.200 km  14 poster 
YOB  3.200 km  16 poster 
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ÆOB  3.100 km  13 poster 
VET I & II 2.600 km  13 poster 
DA  3.100 km  13 poster 
DB  2.900 km  12 poster 
OG  2.600 km  13 poster 
 
Orienteringsløb (Klassisk) 
Gennemføres i Slagelse skovene (Karlsgård og Nykobbel) 
Kortet er 1:10.000, ækvidistance 2,5 m. 
Løbskortet med IOF symboler er printet på papir i plastlomme med postbeskrivelser. 
Der udleveres løse definitioner til deltagere med postdefinitionsholdere. 
 
Løbskortet tages fra kortkasse ved skifte skydning/Orienteringsløb. Kortkasserne er 
markeret med bane samt klasse. Deltagerne er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort. 
 
Startposten på den Klassiske bane er markeret på O-kortet med en starttrekant og i 

naturen med en O-skærm. Posten er markeret med teksten ”START”, men har ikke en 

SportIdent enhed monteret og skal derfor ikke stemples.  

Der er væskeposter ved skiftet fra punktorientering, samt på banerne for HA og YOB. 
 
 
Punktorientering (PO) 
O-kort over Lystskoven, 1:10.000, 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 ca. 3000 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 aktuelt hul til aktuelt 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 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 
SportIdent-brikken og der fortsættes direkte til skydning. 
 
Pointberegning, jf. DMI reglement kapitel 8 samt www.biathlon.dk 
Punktorienteringsløsningen vil blive ophængt på stævnepladsen, når sidste løber er sendt 
af sted. 
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Punktorienteringskortet udleveres på stævnepladsen forventeligt fra kl. 1500. 
 
Mål 
Der stemples med SportIdent-brikken ved målgang efter skydning. 
 
Klasser og baner 
 
HA            9.400 m    20 poster 
DA            5.140 m    13 poster 
HB           5.200 m    10 poster 
DB           4.350 m    11 poster 
YOB        6.470 m    19 poster 
ÆOB        5.140 m    13 poster 
OG              3.560 m    11 poster 
VET I & II     3.560 m    10 poster 
HD-jun         4.350 m    11 poster 
 

Maksimal løbstid 
På alle baner 180 min. 
 
Orienteringsløb (Stafet) 
Gennemføres i Slagelses Skovene. 
Kortet er 1:10.000, ækvidistance 2,5 m., revideret i 2013. 
Løbskortet med IOF symboler er printet på papir i plastlomme med postbeskrivelser. 
 
Der vil være løse definitioner til deltagere med postdefinitionsholdere. 
 
Deltagerne er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort. 
 
Der er ikke væskeposter på stafetbanerne. 
 
Startposten på tur 2 på Stafetten, er markeret på kortet med en starttrekant og i naturen 

med en O-skærm. Posten er markeret med teksten ”START”, men har ikke en SportIdent 

enhed monteret og skal derfor ikke stemples.  

Gaflinger efter Farsta-metoden. 
 
Klasser og baner (vejledende – endelige længder/ antal poster vil være tilgængelig 
fra onsdag.) 
H/D 4.500 km  14 poster 
DA  3.800 km  10 poster 
OG/OB  3.600 km  10 poster 
MIX  3.800 km  10 poster 
 
 
Maksimal løbstid 
På alle baner 120 min. 
 
Efterstart når klassen er afgjort. 


