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Program  
 

Dansk Militært Idrætsforbund 

 
Danmarks- & Forbundsmesterskaber 

(Stafet og Klassisk) 

 

Samt 

 

World Cup 
(Klassisk og Sprint) 

I 

Biathlon Orientering  
21. - 23. oktober 2022 

 

 
 

Arrangør 

 

Biathlon Orientering-/Feltsportsudvalget 
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Velkomst 

 

 

 
 

På vegne af Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er det mig en glæde at byde 
såvel danske som udenlandske deltagere velkommen til 

Danmarksmesterskaberne og DMI’s Forbundsmesterskaber i Biathlon 
Orientering. 

 
Det er glædeligt, at vi i forbindelse med mesterskaberne samtidig kan skabe 

rammerne for afslutning af årets World Cup og ligeledes gennemføre den 

traditionsrige landskamp imellem de svenske og danske militære landshold. 
 

Jeg håber, at rammerne omkring Hvorup Øvelsesterræn og den tilknyttede 
skydebane vil give grundlag for fair konkurrencer, hvor god kampgejst og 

sportsånd vil præge den fælles oplevelse af stævnet.  
 

Må vi alle få nogle gode dage her i Nordjylland. 
 

 
Venlig hilsen 

 
Jan Møller 

chefsergent 
Formand for DMI Feltsportsudvalg 
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Fredag d. 21. oktober 2022 

 
Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab i Biathlon Orientering 

STAFET 2022 
 

Kl. 11.45  Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen. 
Kl. 11:45-13:00 Våbenkontrol. 

Kl. 12.00-13:15  Indskydning. 
Kl. 13.20 Instruktion. 

Kl. 13.45 Start Herre A og Dame A. 

Kl. 13.50-14:00 Start øvrige klasser. 
Kl. 16.30 Konkurrencen forventes afsluttet. 

 
 

 
Lørdag d. 22. oktober 2022 

 
Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab i Biathlon Orientering 

KLASSISK 2022 
(Afdeling af Word Cup samt Landskamp) 

 
Kl. 08.30  Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen. 

Kl. 08:45-09:45 Våbenkontrol. 
Kl. 09.00-09.40 Indskydning. 

Kl. 09.40-09.50 Instruktion. 

Kl. 09.50-10.30 Indskydning fortsat. 
Kl. 10.15 Første start. 

Kl. 16.00 Konkurrencen forventes afsluttet. 
Kl. 18.30 Fælles spisning samt præmieoverrækkelse, Stafet og 

Klassisk. (Flyvestation Aalborgs Cafeteria.) 
 

 
 

Søndag d. 23. oktober 2022 
 

Åbent Mesterskab i Biathlon Orientering 
SPRINT 2022 

(Afdeling af World Cup samt Landskamp) 
 

Kl. 07.45  Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen. 

Kl. 08:00-09:15 Våbenkontrol. 
Kl. 09.00-09:30 Indskydning. 

Kl. 09.30 Instruktion. 
Kl. 09:50 Første start. 

Kl. 11.45 Konkurrencen forventes afsluttet. 
Kl. 12:00 Præmieoverraskelse, Sprint, World Cup og Landskamp. 

Stævneafslutning. 
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Generelt 
 

Løbsområde 
Aalborg Kaserners Øvelsesterræn (O-kort Hvorup) 

 
Stævneplads 

Lindholm Skydebane. (Gammel Hvorupvej 100, 9400 Nørresundby) 

GPS koordinat: 57.080720, 9.916100. 

Afmærkninger: 

Fra Høvejen/Gammel Hvorupvej (GPS: 57.091864, 9.924758) 

Fra Vangen/Gammel Hvorupvej (GPS: 57.075080, 9.913331) 
 

Indkvartering (Sengetøj og håndklæder er til rådighed) 
Flyvestation Aalborg. (Thisted Landevej 53, 9430 Vadum). 

GPS-koordinat: 57.109077, 9.856443. 
Afmærkning: 

Fra Rundkørsel ved Thisted Landevej. (GPS: 57.109393, 9.856278) 

 
Forplejning 

Der er mulighed for spisning i Flyvestation Aalborgs cafeteria således: 
• Torsdag 20. oktober fra 1730 til 1900 – aftensmad. 

• Fredag 21. oktober fra 0700 til 0900 – morgenmad. (Madpakke til 
frokost kan evt. smøres.) 

• Fredag 21. oktober fra 1700 til 1900 – aftensmad. 
• Lørdag 22. oktober fra 0700 til 0900 – morgenmad. (Madpakke til 

frokost kan evt. smøres.) 
• Søndag 23. oktober fra 0630 til 0900 – morgenmad. (Madpakke til 

frokost/hjemtur kan evt. smøres.) 
 

Udgifter til forplejning betales direkte af deltagerne ved indkøb i cafeteriet. 
 

Der etableres kiosk på stævnepladsen. HUSK at støtte op herom! 

 
Fællesspisning  

Lørdag aften klokken 1830 holdes Kammeratskabsaften i FSN ALB Cafeteria. 
 

Organisation 
Jury 

Overdommer  Carsten Helligsø, BO-Udvalget 
Medlem   Christian Saxe, AS 

Medlem   Christen Laursen, Kolding OK 
 

Stævneledelse 
Stævne-/konkurrenceleder Ole Christiansen 

Skydeleder  Mona Rasmussen 
Banelægger, O-Løb og PO Jan Møller 

Tidtagning   Lars-Ole Kopp 

Indkvartering/bespisning Peter Wester 

https://www.google.dk/maps/place/Aalborg+Kaserners+Skydebane/@57.0791849,9.9116499,4124m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46492d8344d5f60d:0x9f2318b05e1f060!8m2!3d57.081017!4d9.9151524?hl=da&authuser=0
https://www.google.dk/maps/place/Thisted+Landevej+53,+9430+Vadum/@57.1047425,9.8530528,4121m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46492e76b33cc403:0xafde770f5cb05116!8m2!3d57.1047396!4d9.8552415?hl=da&authuser=0
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Generelle oplysninger 

 
Våben 

Våben skal leve op til gældende sikkerhedsbestemmelser. Dette er skyttens 
ansvar. Der gennemføres våbenkontrol før den enkelte disciplin. 

 
Brystnumre 

Brystnumre udleveres ved våbenkontrol forud for hver disciplin. 
Brystnummer bæres synligt under hele konkurrencen. 

 

Transport 
Transport til og fra stævnet sker på eget ansvar. Der parkeres på P-pladser 

ved skydebanen. 
 

Gevær 
Der må kun anvendes standardriffel cal. 22 (5,6 mm). 

Ammunition medbringes af skytten selv. 
Indskydning gennemføres udelukkende på papskiver. Standpladser fordeles pr. 

klub/nation. 
Funktionsfejl afhjælpes af skytten. Klikker må ombyttes (uden 

tidskompensation). 
Usikker betjening af gevær kan medføre afgang fra skydedisciplinen. 

Geværer placeres i geværstativet bag standpladsen, når de ikke anvendes. 
(Der er afmærket specifik plads til den enkelte skytte) 

 

Færdsel i løbsområde/opvarmning 
Færdsel i terrænet i tilknytning til stævnepladsen er kun tilladt i forbindelse 

med konkurrence. Opvarmning må kun ske bag skydebanen samt vejen hertil 
fra P-plads. 

 
Disciplininstruktion 

Der gennemføres en kort instruktion før hver konkurrence. Det er deltagerens 
eget ansvar at kende bestemmelser i DMI reglementet for Biathlon, Kap. 8 

(SEP 2022), www.dmif.dk eller www.biathlon.dk 
 

Kontakt 
Stævneleder: Ole Christiansen      E-mail: oc@biathlon.dk     Mobil: 5190 9147 

 
Kort 

Hvorup, Ækvidistance 2,5 m: 

Stafet: 1:7.500 (Alle klasser) 
- Klassisk: 

- P-Orientering, 1:7.500 (Alle klasser) 
- Fri Orientering, 

1:10.000 (HA) 
1:7.500 (Øvrige klasser) 

Sprint: 1:7.500 (Alle klasser) 
Specialsignaturer: 

- Grøn cirkel – Enligstående træ. 
- Sort X – Militært redskab. 

http://www.dmif.dk/
http://www.biathlon.dk/
mailto:oc@biathlon.dk
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Terrænbeskrivelse 

Meget varieret og primært militært øvelsesterræn. Består af større åbne 
områder med begrænset antal detaljer og blandet undervegetation, primært 

som slået eller højt græs med spredt bevoksning, og lettere kuperede områder 
med mange mindre detaljer både højde- og bevoksningsmæssigt. Generelt 

mange spor fra militær kørsel - hvor de mindst tydelige og nyere end 7 dage 
ikke er tegnet på kortet - en del grusveje, stier og MTB-spor. 

Terrænet gennemskæres af to offentlige asfaltveje, hvor der skal udvises 
særlig agtpågivenhed. 

 

Kontrolsystem 
Stempling og tidtagning foregår elektronisk med EMIT system. 

Deltagere der er tilmeldt med egen EMIT-brik medbringer denne til start. 
Lånebrikker udleveres sammen med startnummer. Samme brik anvendes til 

alle konkurrencer. 
Manglende aflevering af brik efter sidste konkurrence medfører 

erstatningsansvar på kr. 400,00. 
DOF’s reglement for brug af EMIT er gældende. 

 
Start 

Klassisk og Sprint: Startinterval er 1 min. (2 min imellem deltagere i samme 
klasse) 

Stafet: Fælles start. 
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Stafet disciplin 
 

Disciplinen afvikles således:  
Orientering – liggende skydning – orientering – stående skydning - skifte/mål. 

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

Ved målgang afleveres løbskortet. 
 

Stafetten gennemføres med 3 mandshold for klassen H/D. Øvrige klasser 
gennemfører stafetten med 2 mandshold. 

 
Start 

Kl. 13:45   Start H/D og DA/DB. 
Kl. 14:00 Start OB/OG og MIX. 

 
Gaflinger er efter Farsta metoden. 

 

Deltagere er selv ansvarlige for at tage det rigtige kort ved kortskifte. Der er 
IKKE løse postdefinitioner. Postdefinitioner er trykt på kortet med IOF 

symboler. 
 

Væske 
Der vil være væske ved skydebanen. 

 
Skydning 

Til hver skydning skal der træffes 5 mål. Skytten har 8 patroner til at ramme 
de 5 mål, 5 patroner opladt i magasin. Resten lades enkeltvis. For hvert mål, 

der ikke er truffet, løbes én strafrunde, inden der fortsættes i skoven eller 
skiftes til ny løber/løber i mål. (Standpladsen må først forlades, når alle 5 mål 

er truffet, eller der er afgivet 8 skud.) 
Træffere markeres i rubrikker på O-Kortet. 

 

Banelængder og postantal (Tilgår på www.biathlon.dk samt på 
stævnepladsen.) 

 

Klasse Længde Poster Målestok 

H/D X km Y 1:7.500 

OB/OG X km Y 1:7.500 

DA/DB X km Y 1:7.500 

MIX X km Y 1:7.500 

 
Max. løbstid 

På alle baner 180 min. 
 

Eventuel efterstart annonceres med minimum 15 minutters varsel. 

  

http://www.biathlon.dk/
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Klassisk disciplin 
 

Disciplinen afvikles således:  
Punktorientering – orienteringsløb – 10 skud liggende – 300 m løb - 10 skud 

stående – målgang. 
 

Transport til start 
Start PO ligger ca. 800 meter fra stævneplads. Følg snitzling. 

 
Startprocedure 

Fremkald 3 min. før start. I startøjeblikket udleveres kort til punkt-orientering.  
Der er løse postdefinitioner med IOF symboler til de, 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 ca. 3000 m. og markeret med 3-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 uden 

for banen og herefter indprikke og markere målene på det udleverede kort. 
Markeringen af målene skal ske inden for 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 uden for banen er 
markeret med gul boks og sigtestok, der peger imod en orange/hvid 

postskærm. Der er 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, lægges ét strafminut til løbstiden, dog 

maximalt 10 minutter pr. mål. 

Samtale/samarbejde mellem deltagere er forbudt og medfører 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) X Y 1:10.000 

Herre B (HB) X Y 1:7.500 

Yngre Oldboys (YOB) X Y 1:7.500 

Veteran I (VET I) X Y 1:7.500 

Veteran II (VET II) X Y 1:7.500 

Dame A (DA) X Y 1:7.500 

Old Girls (OG) X Y 1:7.500 

Herre/Dame Junior (H-JUN) X Y 1:7.500 

 

Skydning 
Fra sidste post på O-løbet følges snitzling til stævnepladsen/standpladsen, 

hvor der afgives 10 skud i liggende skydestilling. Herefter løbes der cirka 300 
meter på en afmærket rute, hvorefter der afgives 10 skud i stående 

skydestilling. Efter afsluttet skydning løbes der i mål. Træffere noteres på 
særligt scorekort. For hvert mål, der ikke er truffet, tillægges løbstiden 2 min. 

For klassen H/D-JUN: Der skydes udelukkende fra liggende skydestilling og 
mod den store skive (11 cm). 

 

Maximal løbstid inklusiv PO og skydning 
På alle baner 180 minutter, straftid er ikke medregnet! 
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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 til kontrol af antal strafrunder. 
 

Transport til start 
Start ligger ca. 800 meter fra stævneplads. Følg snitzling. 

 
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 de, som har en holder. 
Løse postdefinitioner udleveres 2 min før starten. 

 
Sprintkortet 

Efter første skydning fortsætter nummerering af posterne. 
 

Skydning 
Til hver skydning skal der træffes 5 mål. For hvert mål, der ikke er truffet, 

løbes én strafrunde, inden der fortsættes i skoven eller løbes i mål. 
Træffere markeres i rubrikker på O-Kortet. 

For klassen H/D-JUN: Der skydes udelukkende fra liggende skydestilling og 
mod den store skive (11 cm). 

 
Banelængder og postantal 

Klasse: Længde, km. Poster Målestok 

Herre A (HA) X Y 1:7.500 

Herre B (HB) X Y 1:7.500 

Yngre Oldboys (YOB) X Y 1:7.500 

Veteran I (VET I) X Y 1:7.500 

Veteran II (VET II) X Y 1:7.500 

Dame A (DA) X Y 1:7.500 

Old Girls (OG) X Y 1:7.500 

Herre/Dame Junior (H-JUN) X Y 1:7.500 

 

Maksimal løbstid 

På alle baner 60 min. 
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Kort udvisende Stævneplads, samt Indkvartering 

 
Se kørselsvejledning under ’Generelt’ ovenfor. 
 

 
 

O-Kort over Hvorup 

 


