Lübecker Turnerschaft1 indbyder til
50. Lübecker stævne og 42. Grænsedyst
5. maj 2016 (Kr. Himmelfartsdag) i Lauerholz i Lübeck
Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. indbyder hermed til det 50. Lübecker orienteringsstævne
Kr. Himmelfarts dag d. 5. maj 2016 i Lauerholtz i Lübeck. Vi er glade for at vores jubilæumsløb
samtidig er den 42. Grænsedyst.
Stævnet: Landsdelskonkurrence mellem Sønderjylland og Schleswig-Holsten og samtidig
åbent C-løb.
Stævneledelse: Wolfgang Kloth.
Kort og banelægning: Horst Mevius
Banekontrol: Jörg Höfer
Kort: "Lauerholz", nytegnet 2016, Ækvidistance: 2m, Skala 1:10.000
Terræn: Mod vest nemt gennemløbelig bøgeskov med en del små sumpe og grøfter og med
større grøfter delvist vanskeligt passable. Overvejende fladt terræn med lange parallelle og
spidsvinklet krydsende veje og spor.
Mod øst er der tydelige højdedrag med skiftende bevoksninger og områder med svær
gennemløbelighed. Endvidere en del grøfter og vådområder, men med uregelmæssigt sti- og
vejnet.
Mellem disse to skovområder løber en tidligere amtsvej, som benyttes til cykling og skating.
Baner:
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
Bane 7

ca. 9,5 km - svær
ca. 7,0 km - svær
ca. 5,5 km - svær
ca. 4,5 km - svær
ca. 3,5 km - svær
ca. 3,5 km - mellemsvær
ca. 2,5 km - let

H21, H17-20, H35
D21, D35-44
D17-20, H45-54, H55-64
D45-54, D55-64, H65-74
D65-, H75D/H 13-16
D/H 12

Åben 1
Åben 2
Åben 3
Åben 4
Åben 5
Åben 6
Åben 7

Børnebaner: ca. 2 km, start og mål på stævnepladsen, klippetænger med klippefelter på
kortet. Fri start mellem kl. 10.00 og 11.00. Med færre end 3 børn kun til kl. 10.30.
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Kontrolsystem: Sport-Ident. Børnebaner dog stiftklemmer. Brikker kan lejes for 1.00 €. Ønsker
om lejebrik bedes meddelt ved tilmeldingen. Tabt brik erstattes med nyanskaffelsespris (ca.
40 €)
Postbeskrivelser: IOF symboler på kortet, løse postbeskrivelser udleveres ved start.
Stævneplads: "Katharineumswiese" ("Katharineumsengen") tæt ved B75 og indkørsel til
Lübeck-Israelsdorf. Man kan kun komme der til til fods.
På stævnepladsen kan vi træffes via mobiltelefon +49 172 8050928 (Björn Hansen).
GPS koordinater: 53.895099, 10.736937
Kørselsvejledning: Fra nord og syd: på A1 til A226
Fra syd: I autobanekrydset Bad Schwartau køres ad A226 mod Lübeck-Travemünde (NB: brug
ikke Bad Schartau frakørslen)
Fra nord: Tag frakørsel Seeretz og følg skiltningen på A226 mod Lübeck-Travemünde
På A226: Tag frakørsel Lübeck-Siems ad B104/75 (Travemünde Allee) mod Lübeck, gennem
Herrentunnelen (1,50 € i bompenge), herefter første frakørsel mod Israelsdorf og den
kurverige Eichenweg (max 30 km/t) til Waldstrasse.
Skiltning fra indkørslen til Israelsdorf.
Parkering: Kantparkering på begge sider af Waldstrasse (blindgyde) ved den tidligere Lübecker
Dyrehave; parker venligst tæt, da vejen generelt bruges som parkeringsområde.
Afstande: Parkering- stævneplads: ca. 400 m.
Parkering-start/mål: ca. 100-300 m
Stævneplads-start/mål: ca. 500 m
Toiletter: På stævnepladsen
Tidsplan: Udlevering af stævnemateriale mellem 9.00 og 9.45 på stævnepladsen.
1. start: kl. 10.00 i henhold til startliste.
Præmieoverrækkelse ca. 13.00
Konkurrenceregler landskampen: I Grænsedysten bruges disse regler: D/H 21-34: 6-5-4-3-2-1
point, dog tæller kun de 3 bedste løbere. Øvrige klaser: 4-3-2-1 point, dog tæller kun de 2
bedste løbere. Åbne baner giver ikke point.
Præmier: Der er præmier til alle klassevindere inkl. åbne baner. For klasserne -16 er der også
præmier til 2. og 3. plads.
Bedste klub fra bedste land er vinder af Grænsedysten og modtager en pokal.
Kiosk: Efter løbet er der the og vand. Kaffe og det første stykke kage er traditionen tro gratis.
Startafgift: 8,- € til og med 20 år. 10,- € fra 21 år. Betales klubvist ved ankomst og afhentning
af løbsmateriale. Børnebane gratis.
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Tilmelding: Tilmelding seneste søndag d. 24. april med angivelse af årgang, klub, SIbriknummer og klasse til Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. c/o Björn Hansen, Rauher
Dorn 16, 23556 Lübeck, Tel. 0451-499660, bjoern.e.hansen@gmx.de. Så vidt muligt klubvis
tilmelding.
Eftertilmelding: Indtil 22. maj mod et tillæg af 2,- € dog med forbehold af tilstrækkeligt med
kort.
Forsikring: Hver enkelt deltager er ansvarlig for egen forsikring. Arrangøren, skovejeren og de
stedlige myndigheder påtager sig ikke ansvar.
Internet: Indbydelse, startlister, information og resultater findes på http://www.brunoonline.de og www.oksyd.dk. Yderligere oplysninger hos Wolfgang Kloth,
fuchsbauolt@gmx.net
Vi glæder os til at se jer og håber på stort fremmøde.
Orienteringsløberne fra
Lübecker Turnerschaft
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