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Program  
 

Vedrørende 

Dansk Militært Idrætsforbunds 
Forbundsmesterskaber og 
Danmarksmesterskaber  

I 
Biathlon Orientering 

Sprint, Klassisk og Stafet 
16. til 18. oktober 2020 

 

 
 

Med 
 

Hjemmeværnet i Syd- og Sønderjyllands 

Idrætsforening (HJVSSJI) 
som arrangør 
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Velkomst 

 
På vegne af Hjemmeværnet i Syd- og Sønderjyllands Idrætsforening (HJVSSJI) 

er det mig en stor glæde at byde såvel danske som udenlandske deltagerne 

velkommen til Danmarksmesterskaberne og DMI’s forbundsmesterskaber i 
Biathlon Orientering. 

 
Med de gode rammer, der er i Søgård øvelsesterræn, er det mit håb, at 

mesterskaberne i Biathlon Orientering vil blive afviklet med en god kampgejst 
og sportsånd.  

 
Jeg håber at alle vil få nogle gode dage her i det sønderjyske. 

 
 

Venlig hilsen 
 

Claus Klaris 
oberstløjtnant 

Distriktschef 
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Fredag d. 16. oktober 2020 

 

Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab i Biathlon Orientering 
SPRINT 2020 

 
Kl. 12.00  Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen i Søgård 

Kl. 12.00  Våbenkontrol åbner 
Kl. 12.00  Indskydning, deltagerne er selv ansvarlig for indskydning 

Kl. 13.30 Indskydning afsluttes 
Kl. 13.40 Instruktion 

Kl. 14.00 Første start 
Kl. 16.00 Forventes konkurrencen afsluttet 

 
Lørdag d. 17. oktober 2020 

 
Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab i Biathlon Orientering 

KLASSISK 2020 

 
Kl. 08.45  Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen i Søgård 

Kl. 08.45 Våbenkontrol åbner 
Kl. 09.00-09.40 Indskydning, deltagerne er selv ansvarlig for indskydning 

Kl. 09.40-09.50 Instruktion 
Kl. 09.50-10.30 Indskydning fortsat 

Kl. 10.30 Indskydning afsluttes 
Kl. 09.40 Instruktion 

Kl. 10.30 Første start 
Kl. 16.00 Forventes konkurrencen afsluttet 

Kl. 18.00 Sidste frist for anmeldelse af stafethold samt 
navneændring til sekretariatet 

 
 

Søndag d. 18. oktober 2020 

 
Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab i Biathlon Orientering  

STAFET 2020 
 

Kl. 08.00  Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen i Bjergskov 
Kl. 08.00 Våbenkontrol åbner 

Kl. 08.00 Indskydning åbner, deltagerne er selv ansvarlig for 
indskydning 

Kl. 09.30 Indskydning slutter 
Kl. 09.40 Instruktion 

Kl. 10.00  Start Herre A og Dame A 
Kl. 10.10 Start Old Boys/Old Girls, Dame B og MIX 

Kl. 13.00 Konkurrencen forventes afsluttet 
Kl. 13.30 Præmieoverraskelse og stævneafslutning 
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Generelt for alle tre dage 

 

Løbsområde 
Søgård øvelsesplads (O-kort Søgård og Bjergskov) 

 
Stævneplads 

Fredag og lørdag: Idrætsplads vest for Søgårdlejren. 
GPS koordinat: WGS84 54°94'15.2"N 9°44'81.9"E 

Der er afmærkning fra rundkørsel på Rute 170 i Søgård, se kort på sidste side. 
 

Søndag: Skydebanen i Bjergskov. 
GPS koordinat: WGS84 54°95'71.8"N 9°44'51.6"E 

Der er afmærkning fra rundkørsel på Rute 170 i Søgård, se kort på sidste side. 
 

Indkvartering 
For dem som har behov vil det ske ved Beredskabscenter Tinglev, 

Nørremarken 21, 6360 Tinglev, der ligger ca. 14 km fra Søgårdlejren – køretid 

ca. 15 minutter. 
 

Forplejning 
Der vil være mulighed for spisning i Søgårds cafeteria således: 

 Fredag 16. oktober fra 1800 til 1900 - aftensmad 
 Lørdag 17. oktober fra 0700 til 0800 – morgenmad 

 Lørdag 17. oktober – frokost (sandwich bestilles og leveres på 
stævnepladsen) 

 Lørdag 17. oktober fra 1800 til 1900 - aftensmad 
 Søndag 18. oktober fra 0700 til 0800 – morgenmad 

 Søndag 18. oktober – frokost (sandwich bestilles og leveres på 
stævnepladsen)  

 
Forplejning skal bestilles foreningsvis, men betales selvstændigt af den enkelte 

deltager under stævnet. 

 
Fællesspisning - AFLYST 

Den planlagte fællespisning må desværre aflyses grundet COVID-19. Det vil 
være muligheder for aftenspisning i Søgårdlejrens cafeteria. Allerede modtaget 

betaling via tilmelding vil blive refunderet. 
 

 
Organisation 

Jury 
Overdommer  Jan Møller, FMD Feltsportsudvalget 

Medlem   Tilgår 
Medlem   Christen Laursen, Kolding OK 

 
Stævneledelse 

Stævneleder  Claus Klaris 

Konkurrenceleder  Tobias Tesch 
Skydeleder  Per Jørgensen 

Banelægger, sprint  Flemming Andersen, OK Gorm 
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Banekontrol, sprint  Lars Thestrup, HTF 

Banelægger, individuel Jens Peder Jensen, IFK 

Banekontrol, individuel Tilgår 
Banelægger, stafet  Lars Klogborg, HTF 

Banekontrol, stafet  Mona Rasmussen, HTF 
Banelægger, punktorientering Mona Rasmussen, HTF 

Banekontrol, punktorientering Keld Rasmussen, HTF 
Tidtagning   Lars-Ole Kopp 

 
Generelle oplysninger 

Våbenkontrol 
Før skydning skal alle våben kontrolleres ved våbenkontrol. Våben, der ikke 

overholder bestemmelserne, vil blive afvist. Godkendte våben vil blive forsynet 
med kontrolmærke. 

 
Brystnumre 

Brystnumre udleveres ved våbenkontrol, når våben er godkendt. 

Brystnummer skal bæres synligt under hele konkurrencen. 
Der udleveres nye numre til hver konkurrence. 

 
Transport 

Transport til og fra stævnet er deltagernes eget ansvar. Der kan parkeres i 
umiddelbar tilknytning til stævnepladsen fredag og lørdag i Søgårdlejrens 

Sydlejr – der vil være opsat skiltning. Søndag vil der kunne parkeres ved 
Jordrens Syd (indkørsel fra Flensborg Landevej), hvorfra det vil være transport 

til fods til stævnepladsen (ca. 500 meter). 
 

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. 

Deltagerne er selv ansvarlige for indskydning, som alene må gennemføres på 

papskiver – der må ikke trænes/indskydes på Kurvinen-mål. 
Funktionsfejl, hvad enten det gælder våbnet eller ammunitionen, skal 

afhjælpes af skytten selv. Det er tilladt at ombytte klikkere (uden 
tidskompensation). 

Usikker betjening af gevær kan medføre afgang fra skydedisciplinen. 
Geværer skal opbevares i de opstillede geværstativet bag standpladsen, når de 

ikke er i anvendelse.  
 

Færdsel i løbsområde 
Færdsel i skovområder i tilknytning til de to stævnepladser er kun tilladt i 

forbindelse med konkurrence. Opvarmning skal ske på grusvejene, der fører til 
og fra stævneplads. 

 
Disciplininstruktion 

Der vil være en kort instruktion inden de enkelte konkurrencer starter. Det er 

deltagernes eget ansvar at kende de overordnede bestemmelser i DMI 
reglementet for Biathlon, Kap. 8 af SEP 2016, www.dmif.dk eller 

www.biathlon.dk 

http://www.dmif.dk/
http://www.biathlon.dk/
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Kontakt 

Stævneleder  20951007 (Claus Klaris) 

Konkurrenceleder  29829838 (Tobias Tesch) 
 

Kort 
Sprint og individuelle konkurrencer gennemføres på O-kort over Søgård og 

stafet på O-kort over Bjergskov. Der anvendes ISOM 2000 kortnorm. Kortet er 
tegnet i 2018 på grundlag af COWI-materiale. Kortene er trykt på riv- og 

vandfast papir. Der er trykt postdefinitioner (IOF symboler) på kortene. Til 
sprint og klassisk er der løse postdefinitioner til løbere der har holder. 

 
Terrænbeskrivelse 

Terrænet er generelt kuperet, flere steder med et kompliceret kurvebillede. 
Der vil særligt i den nordøstlige del af terrænet på O-kort over Søgård samt 

sydlig del af terrænet på O-kort over Søgård flere steder med hjulspor, men 
også større område uden markante ledelinjer. Bevoksningen er som i en typisk 

naturskov med blandet bevoksning. I øvelsesterrænet (nordøstlig del af 

Søgård og sydlig del af Bjergskov) er der desuden store åbne områder med 
græs. Tætheden er meget varierende, dels grundet selvsået opvækst, dels fra 

stormfald og da begge skovområder er udlagt som naturskov. Der er mange 
områder med brombær i underskoven. Alt i alt et meget spændende og 

afvekslende terræn! 
 

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 udleveret brik ved første start. Samme brik anvendes til alle 

konkurrencer. 
Tabt eller manglende aflevering af brik efter sidste konkurrence, medfører et 

erstatningsansvar på kr. 500,00. 
DOF’s reglement for brug af EMIT system er i øvrigt gældende. 

 

Start 
Der startes med 1 min. startinterval, dog således at der er 2 min. mellem 

deltagere i samme klasse. 
 

Forholdsregler overfor COVID-19 
Alle deltagere og hjælpere ved stævnet skal overholde de gældende 

retningslinjer for at minimere risikoen for smitte med COVID-19. Det betyder, 
at alle former for udlevering af eksempelvis EMIT-brikker, O-kort, 

postdefinitioner, skyderesultater med mere sker fra hjælpere til løberne. 
Løberne må således ikke selv tage kort, postdefinitioner eller lignende fra 

kasser. Vi har alle et stort ansvar for, at dette overholdes. 
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SPRINT DISCIPLIN 

 

Disciplinen afvikles således: 
Orienteringsløb – 5 skud liggende – orienteringsløb – 5 skud stående. 

 
Træffere markeres på løbskortet. Ikke trufne mål honoreres med strafrunde(r). 

Ved målgang afleveres løbskortet. 
 

Startprocedure 
Fremkald 3 min. før starttid.  

I startøjeblikket udleveres kort med matchende startnummer. Det er løberens 
eget ansvar at kontrollere, at det er den korrekte klasse/kort, som modtages 

fra hjælperne.  
Postdefinitioner er trykt på kortet med IOF symboler 

Der vil være løse postdefinitioner med IOF symboler til dem som har en holder. 
Løse postdefinitioner udleveres 2 min før starten. 

 

Sprintkortet 
Kortet er trykt på begge sider, idet der er kortvend. Kortet vendes i forbindelse 

med første skydning. 
Efter første skydning ved udløbet på anden sløjfe: Husk at klippe post ved 

udgangen af stævnepladsen. 
 

Banelængder og postantal 

Klasse: Længde, km. Poster Målestok 

Herre A (HA) 3,5 14 1:7.500 

Herre B (HB) 2,6 13 1:7.500 

Yngre Oldboys (YOB) 3,2 16 1:7.500 

Ældre Oldboys (ÆOB) 2,5 13 1:7.500 

Veteran I (VET I) 2,1 11 1:7.500 

Veteran II (VET II) 2,0 10 1:7.500 

Dame A (DA) 2,6 12 1:7.500 

Dame B (DB) 2,6 13 1:7.500 

Old Girls (OG) 2,1 11 1:7.500 

Herre Junior (H-JUN) 2,6 13 1:7.500 

Dame Junior (D-JUN) 2,6 13 1:7.500 

 
Maksimal løbstid 

På alle baner 60 min. 
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Klassisk disciplin 

 

Disciplinen afvikles således:  
Punktorientering – orienteringsløb – 10 skud liggende – 10 skud stående – 

målgang. 
 

Transport til start 
Løberne er selv ansvarlig for transport til start PO – afstand fra stævneplads til 

start PO er ca. 700 meter. 
 

Startprocedure 
Fremkald 3 min. før starttid. I startøjeblikket udleveres kort til punkt-

orientering.  
Der vil være løse postdefinitioner med IOF symboler til dem som har en holder. 

Løse postdefinitioner udleveres 2 min før starten. 
Postdefinitioner er trykt på kortet med IOF symboler 

 

Punktorientering (PO) 
Kortet er lamineret og på bagsiden påført deltagernummer., navn og klasse. 

Startstedet er markeret med rød trekant. 
Banens længde er 3000 m. og markeret med 3-4 farvet snitsling. Banen må 

ikke afviges mere end 5 m. Det er ikke tilladt at bevæge sig tilbage i banen. 
Opgaven består i at kortfæste/kortlæse 5 punkter i banen og 5 punkter 

udenfor banen og herefter indprikke dem og markere målene på det 
udleverede kort. 

Markeringen af målene skal ske indenfor indhegningen ved stationspunktet. 
Markeringen sker ved nåleprik gennem kortet samt på bagsiden af kortet at 

trække en streg fra nåleprikket og til boks med aktuelt fortrykt nummer. 
Punkterne i banen er markeret med blå boks og punkterne udenfor banen er 

markeret med gul boks og sigtestok. Målet udenfor banen er markeret med 
orange/hvid postskærm. Der vil ligeledes være postbeskrivelse (IOF) for poster 

uden for banen. Max. afstand til punkter uden for banen er 400 m. 

Nål og pen er ophængt ved de enkelte stationspunkter, disse skal benyttes. 
For hvert mm. der prikkes forkert vil løbstiden blive tillagt 1 strafminut, dog 

maximalt 10 minutter pr. mål 
Samtale/samarbejde mellem deltagerne er ikke tilladt og kan medføre 

diskvalifikation.  
Ved mål for PO afleveres kort i kortkasse, EMIT enhed stemples og der 

udleveres kort til O-løb. 
 

O-løb 
Det er løberens eget ansvar at kontrollere, at det er den korrekte klasse/kort, 

som modtages fra hjælperne. 
Fra sidste post følges markering frem til skydebanen. 

 
Væske 

Der vil være væske i skiftet fra PO til skydning/O-løb og i mål. For Herre A 

bane vil der ligeledes være én væskepost på O-banen. 
 

  



 9 

Banelængder og postantal 

Klasse: Længde, km. Poster Målestok 

Herre A (HA) 9,3 21 1:10.000 

Herre B (HB) 5,5 14 1:10.000 

Yngre Oldboys (YOB) 7,4 18 1:10.000 

Ældre Oldboys (ÆOB) 5,3 15 1:10.000 

Veteran I (VET I) 3,5 10 1:7.500 

Veteran II (VET II) 3,5 10 1:7.500 

Dame A (DA) 5,3 15 1:10.000 

Dame B (DB) 4,2 10 1:10.000 

Oldgirls (OG) 3,5 10 1:7.500 

Herre Junior (H-JUN) 4,2 10 1:10.000 

Dame Junior (D-JUN) 4,2 10 1:10.000 

 
Skydning 

Fra sidste post på O-løbet følges snitzling til stævnepladsen/standpladsen, 
hvor der indledningsvis afgives 10 skud i liggende skydestilling. Herefter løbes 

der cirka 300 meter på en afmærket rute, hvorefter der afgives 10 skyd i 
stående skydestilling. Efter afsluttet skydning løbes der i mål. Husk at stemple 

målposten. For hvert mål der ikke er truffet vil løbstiden blive tillagt 2 min. 
 

Maximal løbstid inklusiv PO og skydning 
På alle baner 240 minutter, straftid er ikke medregnet! 
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Stafet disciplin 

 

Disciplinen afvikles således:  
Orientering – 5 skud liggende skydning – orientering – 5 skud stående 

skydning – orientering - skifte/mål 
 

Træffere markeres på løbskortet. Ikke trufne mål honoreres med strafrunde(r). 
Ved målgang afleveres løbskortet. 

 
Stafetten gennemføres med 3 mandshold for Herre/dameklassen. Øvrige 

klasser gennemfører stafetten med 2 mandshold. 
 

Start 
Kl. 10.00   Start H/D og DA/DB 

Kl. 10.10 Start OB/OG og MIX 
 

Gaflinger er efter Farsta metoden 

 
Deltagerne er selv ansvarlige for at tage det rigtige kort.Der er IKKE løse 

postdefinitioner. Postdefinitioner er trykt på kortet med IOF symboler. 
 

Væske 
Der vil være væske ved skydebanen. 

 
Skydning 

Til hver skydning (liggende og stående) skal der træffes 5 mål. Til hver 
skydning har skytten 8 patroner til at ramme de 5 mål, 5 patroner opladt i 

magasin og resten skal lades enkeltvis. Er der herefter mål som ikke er truffet 
løbes tilsvarende antal strafrunder inden man fortsætter i skoven eller skifter 

til ny løber/løber i mål. 
 

Banelængder og postantal 

 

Klasse Længde Poster Målestok 

H/D 4,9 km 17 1:10.000 

OB/OG 3,6 km 15 1:7.500 

DA/DB 3,6 km 17 1:10.000 

MIX 4,0 km 15 1:10.000 

 
Max. løbstid 

På alle baner 150 min. 
 

Efterstart for stafet bliver annonceret minimum 15 minutter før start. 
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Kort over de to stævnepladser 
 

 

Skiltning fra rundkørsel efter 
Afkørsel 15 Søgård, på rute 8 

Parkering søndag 

WGS84 54°95'48.9"N 9°45'03.8"E 

 

Parkering fredag og lørdag 

Stævneplads søndag 18. OKT 

WGS84 54°95'75.0"N 9°44'44.7"E 

 

 

Stævneplads fredag 16./lørdag 17. OKT 
WGS84 54°94'14.5"N 9°44'74.3"E 


