
Odense Politis Idrætsforening    
Hans Mules Gade 1 – 3     
5000 Odense C 
Tlf. 66141448 lok. 2801   
 

INDBYDELSE  
 

til 
 

 DANSKE POLITIMESTERSKABER I FELTSPORT 
 

Tirsdag den 12. april 2011  
 
 
Stævnecenter: Langesø Hallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud, tlf: 65964765 
   
Første start: Tirsdag den 12. april 2011 kl. 1000   
 
Konkurrence: Skydning, punktorientering og orienteringsløb. 
  Deltagere der ikke ønsker at skyde, kan nøjes med at tilmelde sig punkt- 
  orientering og o-løb eller kun o-løb. 
  O-banerne vil være de samme som anvendes ved politimesterskabet. 
  Der er fri tilmelding – ingen opdeling i alder eller køn. 
  Der konkurreres individuelt i alle klasser samt på hold for 3 personer i  
  klasse B. 
  Ved mindre end 3 deltagere i en herreklasse, skal der foretages sammen- 
  lægning til nærmeste højere rangerende klasse, og der kåres ingen vin- 
  der i den sløjfede klasse. 
 
Klasseinddeling: Klasse M: Mesterskabsklassen for herrer – åben for alle 
  Klasse D: Mesterskabsklassen for damer – åben for damer 
 
  Klasse A: Åben for alle 
  Klasse B: Åben for deltagere der i løbsåret ikke er fyldt 35 år, og  
  som ikke har opnået point til oprykning. Begyndere over 35 år  
  kan dog efter ansøgning til feltsportsudvalget opnå startret i klassen.  
  Klasse C35: Åben for deltagere der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. 
  Klasse C43: Åben for deltagere der i løbsåret fylder eller er fyldt 43 år. 
  Klasse C50/D35: Åben for herrer, der i løbsåret fylder eller er fyldt  
  50 år og for damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. 
  Klasse C55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år. 
   
Baner o-løb: Klasse M: 7-9 km - svær 

Klasse D: 5-6,5 km - svær 
Klasse A: 5-7 km – svær 

  Klasse B: 4-5 km - mellemsvær 
  Klasse C35: 5-7 km - svær 
  Klasse C43: 4-6 km - svær 
  Klasse C50/D35: 3-5 km - svær 
  Klasse C55: 2-3,5 km - svær 
  Let bane: 5,5 km - let   



 
Kort:   Langesø Nord, 1:10.000, nytegnet i 2009 med enkelte rettelser  
  i 2011. 
 
Skoven:  Skoven er en blandet løv- og nåletræsskov, der er fra meget let- 
  løbelig til meget tæt skov. Mange veje og stier og mange indheg- 
  ninger. Skoven gennemskæres af Stavids Å, som normalt kan  
  krydses de fleste steder, men på grund af årstiden er banerne  
  lavet, så man vil kunne krydse åen over broer uden større  
  omveje. Brombærplanter og brændenælder skal man lede efter  
  for at finde. 
     
Transport:  Der er ingen transport i biler under stævnet. 
  Afstand fra Stævnecenter til start for skydning er ca. 1800 meter 
  Afstand fra Stævnecenter til start for o-løb er ca. 600 meter 
  Mål er beliggende i umiddelbart nærhed af stævnecentret. 
        
Tilmelding: E-mail til Leif Sigvardt, Odense Politi’s Idrætsforening, LCS001@politi.dk  

 senest den 1. april 2011. 
        
Startafgift m.v.: Kr. 75,- pr. deltager og kr. 75,- pr hold i klasse B. 

Lån af emit-brik kr. 10,-. Egen emit-brik kan anvendes ved opgivelse af 
nr. ved tilmeldingen  

 Afslutning kr. 50,-  
 

Indbetales til Odense Politis Idrætsforening, konto i Lån og Spar Bank, 
reg. nr. 0400 konto nr. 4012475530 eller girokonto 612 0970.  

     
Præmier:  Dansk Politiidrætsforbunds mesterskabsmedaljer.  

Ejendomspræmier efter deltagerantal. 
 
Afslutning: Der vil være afslutning i Langesø Hallen ca.kl. 1330 med fælles kaffebord.  
 
Tjenestefri: Ansøgning om tjenestefri skal være Dansk Politiidrætsforbund, 

Puggårdsgade 2, 5.th. 1573 København V i hænde senest 5 uger før  
mesterskabet. 

 
Banelæggere: Jørgen Olesen, OPI 
  Hans Aage Hvalsøe Hansen, OPI 
 
Stævneleder: Leif Sigvardt, OPI 
  
Stævne- og  
banekontrol: Torkil Hansen, Feltsportsudvalget   
 
Overdommer: Gert Kristensen, Randers PI  
 

Leif Sigvardt 
stævneleder 

 


