
Indbydelse	  
	  
TSV	  Malente	  har	  hermed	  fornøjelsen	  	  
at	  indbyde	  til	  den	  41.	  Grænsedyst	  i	  	  
Bergengehölz	  Kr.	  Himmelfartsdag	  	  
den	  14.	  maj	  2015	  
	  

Klassifikation:	  C-‐løb,	  Grænsedyst	  ***	  -‐	  Grænsedysten	  er	  en	  venskabsmatch	  
(landskamp)	  mellem	  Sønderjyske	  og	  Slesvig-‐holstenske	  orienteringsklubber.	  	  
Løbet	  er	  samtidig	  et	  åbent	  C-‐løb.	  

Stævneleder:	  Hans-‐Joachim	  Andersson	  
Banelægger:	  Jörg	  Höfer,	  Banekontrol:	  Dirk	  Andersson	  

Kort:	  Bergengehölz,	  revideret	  2015.	  1:10000,	  ækvidistance	  2,5	  m.	  Printede	  kort	  og	  
baner.	  
Terræn:	  Typisk	  terræn	  i	  det	  Holstenske	  Schweiz.	  Det	  er	  mest	  igennem	  bøgeskov	  men	  
med	  gode	  veje.	  Netværk	  af	  stier.	  Mod	  nord	  er	  terrænet	  meget	  bakket.	  Mod	  syd	  er	  
terrænet	  fladt	  og	  har	  mange	  grøfter	  og	  sumpe.	  
Baner/	  Klasser:	  	  

Bane	  1:	  ca.	  7,5	  km	  –	  svær	   	   H	  17-‐20,	  H	  21,	  H	  35-‐44,	  Åben1	   	  
Bane	  2:	  ca.	  6,0	  km	  –	  svær	   	   D	  17-‐20,	  D	  21,	  D	  35-‐44,	  Åben2	  
Bane	  3:	  ca.	  5,0	  km	  –	  svær	   	   H	  45-‐54,	  H	  55-‐64,	  Åben3	  
Bane	  4:	  ca.	  4,0	  km	  –	  svær	   	   D	  45-‐54,	  D55-‐64,	  H	  65-‐74,	  Åben4	  
Bane	  5:	  ca.	  3,0	  km	  –	  svær	   	   D65-‐,	  H75-‐,	  Åben5	  
Bane	  6:	  ca.	  4,0	  km	  –	  mellemsvær	   D	  13-‐16,	  H	  13-‐16,	  Åben6	  
Bane	  7:	  ca.	  3,0	  km	  –	  let	   	   	   D-‐12,	  H-‐12,	  Åben7	  
Bane	  8:	  ca.	  2,0	  km	  –	  begynder	   	   D-‐10,	  H-‐10,	  Åben8	  

Børnbane:	  Der	  bliver	  lavet	  en	  børnebane,	  men	  der	  er	  ingen	  Børnepasning.	  
Kontrolsystem:	  Der	  anvendes	  Sport-‐Ident.	  Leje	  af	  SI-‐Card	  koster	  2	  €.	  Nummeret	  På	  
egen	  SI-‐Card	  skal	  angives	  ved	  tilmelding.	  Lejede	  SI-‐Card	  udleveres	  ankomst	  og	  betaling.	  
Bortkommer	  lejebrik	  erstattes	  af	  den	  pågældende	  løber	  med	  ca.	  35	  Euro.	  
Postbeskrivelser:	  IOF	  symboler,	  som	  er	  trykt	  på̊	  Løbskort.	  Løse	  postbeskrivelser	  i	  start	  
til	  løbere	  med	  holder.	  
Landskamp	  pointsystem:	  I	  Grænsedysten	  benyttes	  dette	  pointsystem:	  D/H	  21-‐34:	  6-‐5-‐
4-‐3-‐2-‐1	  point,	  dog	  kun	  point	  til	  de	  første	  3	  løbere	  fra	  hvert	  land.	  Øvrige	  klasser:	  4-‐3-‐2-‐1	  
point,	  dog	  kun	  til	  de	  første	  2	  løbere	  fra	  hvert	  land.	  Åbne	  baner:	  ingen	  point.	  
Præmier:	  For	  deltagere	  i	  Grænsedysten	  er	  der	  præmier	  til	  alle	  klassevindere.	  I	  
ungdomsklasserne	  -‐16	  er	  der	  desuden	  præmier	  til	  2.	  og	  3.	  pladsen.	  
Desuden	  uddeles	  grænsepokalen	  til	  den	  bedste	  klub	  fra	  det	  bedste	  land.	  

Tidsplan:	  	  Møde	  fra	  kl.	  9:00,	  Første	  start	  kl.	  10:00	  til	  startliste.	  	  

Startafgifter:	  10,00	  €	  H/D	  21-‐,	  8,00	  €	  H/D	  -‐20	  som	  betales	  ved	  ankomst	  
Tilmelding:	  Klubvis	  senest	  mandag	  4.	  Maj	  2015	  til	  Hans-‐Joachim	  Andersson,	  
Godenbergredder	  13	  b,	  23714	  Bad	  Malente-‐Gremsmühlen,	  Hans-‐Joachim.Andersson@t-‐



online.de	  Eftertilmelding	  indtil	  mandag	  11.	  maj	  kl.	  24	  mod	  2,00	  €	  ekstra	  betaling.	  Ved	  al	  
tilmelding	  skal	  der	  oplyses.	  Navn	  +	  klub	  +	  bane/klasse	  +	  evt.	  SI-‐Card-‐Nummer.	  

Hjemmeside:	  www.bruno-‐online.de	  Her	  kan	  man	  se	  indbydelse,	  startliste,	  instruktion,	  
resultatliste.	  

Mødested:	  Ringstrasse	  10,	  23714	  Malente	  (https://goo.gl/maps/y1syi	  )	  

Fra	  Danmark:	  Hovedvej	  A7	  Flensburg	  –	  Rendsburg,	  hovedvej	  A210	  til	  Kiel,	  B76	  til	  Plön,	  
igennen	  Plön,	  	  i	  retning	  	  Malente,	  i	  T-‐Krydset	  ved	  Gremsmühlen	  til	  højre	  i	  Eutiner	  Str.	  

Stævneplads:	  SBZ	  Malente,	  300m	  fra	  mødested.	  Her	  findes	  stævnekontor,	  beregning,	  
resultatformidling,	  toiletter	  og	  omklædning/	  bad.	  

Mål:	  250	  m	  fra	  stævnepladsen.	  

Start:	  600	  m	  fra	  stævnepladsen.	  
Kaffe/	  te:	  Der	  er	  gratis	  Kaffe/te/sodavand	  og	  kage	  til	  alle.	  

Forsikring:	  Forsikring	  skal	  du	  selv	  sørge	  for!	  Arrangøren	  og	  kommuner	  påtager	  sig	  intet	  
ansvar.	  	  
	  

Vi	  glæder	  os	  til	  din	  deltagelse	  	  
OL-‐Gruppe	  af	  TSV	  Malente	  

	  

	  
	  


