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Støt vore annoncører...
...de støtter os

Årets mesterskaber afholdes som be-
kendt i et samarbejde mellem Skive 
PI, Randers PI og Aalborg PI, og da 
løbsområderne ikke ligger i baghaven, 
har det givet nogle udfordringer.
Vi kunne ikke i tide og utide afholde 
korte uformelle møder, og vi kunne 
heller ikke smutte en lille tur i skoven.

Hvad har vi så gjort? Det har selvføl-
gelig betydet meget, at alle officials er 
erfarne arrangører, der har prøvet det 
mange gange før. Ellers har vi ringet 
sammen og især benyttet os af mail. 

Og turene til løbsområderne har be-
grænset sig til 1 – 4 gange. Banelæg-
gere og skydeansvarlig har selvfølgelig 
haft behov for at komme flest gange i 
skoven.

Jeg er en af dem, der glæder mig til me-
sterskabet hvert år. Der er tid og lejlig-

hed til at hilse på 
gode idrætskam-
merater gennem 
mange år, få en 
snak og udveks-
le erfaringer fra 
både idræts- og 
politilivet.

For at krydre programmet en smule, 
har jeg fundet nogle gamle fotos frem 
fra feltsportsstævner, nogle avisudklip, 
samt et o-kort fra et feltsportsstævne 
i Esbjerg i 1957. Måske er der nogen, 
der kan genkende nogle af deltagerne.
Bemærk tøjet og sproget i avisartik-
lerne.

Tilbage er så afvikling af stævnet. Vi 
er spændte på, om den utraditionelle 
forberedelse har været tilfredsstillende.

Egon Sloth

Velkommen 

til de danske politimesterskaber 
i feltsport og orientering 2015
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Funktionsledere
Stævneleder  
Egon Sloth

Banelægger Sprint 
Gert Kristensen og Jesper Lundsgaard, Vestjysk OK

Banelægger punkt-o/kortlæSning  
Finn Søndergaard og Arne Pedersen

Skydning 
Erik Flarup

Banelægger feltSport 
Hans Pedersen

Banelægger orientering 
Gorm Jespersen

Start 
Jens Arne Høy

Mål, Beregning og reSultater 
Bjarne Djernæs, Erik Flarup og Niels Filtenborg, Skive Amok

indkvartering, ØkonoMi og præMier 
Torben Olesen

Stævne- og Banekontrol 
Erik Flarup

doMMer 
Peter Arildsen

appelJury
Ole K. Jacobsen  DPIF
Torkil Hansen  DPIF Feltsportsudvalg (dog ikke i egne rækker)
Peder Stephansen DPIF Feltsportsudvalg (dog ikke i egne rækker)
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tirSdag den 5. MaJ 
Ankomst og indkvartering      Fra kl. 1400 
       – kan dog også ske efter sprinten

Sprint i Lemvig        Fri start mellem kl. 1530 og 1630

Aftensmad i stævnecenter      Kl. 1830

onSdag den 6. MaJ

Morgenmad og udlevering af madpakker Kl. 0700

Prøveskydning     Kl. 0845 – 0930

Åbning af stævnet    Ca. kl. 0930 efter prøveskydning

Prøvefremløb      Efter stævneåbning

1. start feltsport     Kl. 1000

Fællesmøde for alle deltagere   Kl. 1630

Aftensmad og kammeratskabsaften  Kl. 1800

torSdag den 7. MaJ

Morgenmad og udlevering af madpakker Kl. 0700

1. start orientering     Kl. 0930

Afslutning og præmieoverrækkelse  Kl. 1230

Værelserne forlades og aflevering af nøgler Kan ske efter badning

Tidsplan

Generel information
Stævnecenter  
AMU Center Ulfborg Kjærgaard, Lystlundvej 18, 6990 Ulfborg, tlf. 89503300.
Der vil være adgang til værelserne tirsdag fra kl. 1400, men indkvartering kan 
også finde sted efter sprinten.
Navneliste med nøgler ophænges på tavle i indgangspartiet. 
Der er overnatning på enkeltværelser med bad og toilet samt inkl. håndklæde 
og sengelinned.
Der forefindes opholdsstue med fjernsyn og billard samt adgang til køleskab, 
sodavandsautomad og kaffemaskine.

Stævnekontor 
Oprettes efter behov i stævnecenter og på stævnepladsen.
Pistoler afleveres efter endt skydning på skydebanen. Opbevaring sker hos 
Holstebro Politi til afslutning torsdag.

»
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StævneåBning 
Finder sted på stævnepladsen onsdag ca. kl. 0930 efter prøveskydningen. 

tidtagning 
Sker alle dage med Emit.

poStMarkeringer 
Posterne er i terrænet markeret med orange/hvide skærme.

poStBeSkrivelSer 
IOF symboler, og der forefindes løse postbeskrivelser alle dage.

terrænBeSkrivelSe StråSØ  
Løbsområdet er en typisk vestjysk plantage vekslende mellem lyngområder og 
spredte områder med nåle- og løvskov og mange kurvedetaljer.
De seneste års storme har gjort et stort indhug i bevoksningen og der pågår en 
stadig rydning og genplantning, der stiller store krav til at kunne præsentere et 
opdateret kort.
Stråsø Plantage med urfuglereservatet er det sidste sted i Danmark, hvor der 
med sikkerhed er set urfugle. Det er dog mere en 25 år siden urfuglen forsvandt, 
hvorefter området blev tilgængeligt for folk med lyst til naturoplevelser.

reSultater 
Ophænges på stævnepladsen og i stævnecenter. Vi satser på godt vejr og 
henstiller, deltagerne bliver på stævnepladsen og spiser deres medbragte mad.

overtrækStØJ 
Ingen transport af overtrækstøj, da der alle dage er kort afstand mellem parke-
ring, start, og stævneplads.

doMMer 
Peter Arildsen træffes under hele stævnet.

Butikker  
Absolut ingen – vi bor ude på Lars Tyndskid. Nærmeste by med butikker er 
Ulfborg, afstand 5,5 km.

præMieoverrækkelSe 
Finder for alle konkurrencer sted under afslutningen torsdag.
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Instruktion sprint
StævnepladS  
Afmærkning i krydset Hovedvej 28/Ringkøbingvej og Lemvigvej/Sønderbjerg i 
den sydlige del af Lemvig. Herfra kort afstand til stævneplads.
Afstand fra stævnecenter er ca. 33 km.

parkering 
Efter anvisning på parkeringsplads ved stævneplads.

kort  
Lemvig Sydvest, 1:4.000, ækv. 2,5 meter, 2014 og enkelte rettelser 2015. Kortet 
er tegnet efter sprintnorm.

Baner 
Kort ca. 2,2 km og lang ca. 2,7 km.

Start og Mål 
Ved stævneplads.

Startprocedure  
Der er fri start mellem kl. 1530 og kl. 1630. Løberen melder sig ved startperso-
nalet og får en starttid. Der startes med mindst 30 sekunders interval.
Kortet udleveres i startøjeblikket og samtidig 0-stilles Emit-brikken.

Målprocedure 
Når løberen passerer mål aflæses Emit-brikken og løberen får udleveret stræk-
tider.
Løbskortet kan beholdes, men vis det ikke til løbere, der endnu ikke er startet.
Brikken beholdes og afleveres først ved stævnets afslutning.

udgåede lØBere 
Skal melde sig i mål.

MaxiMuMStid 
1 time.

væSke 
I mål.

reSultater 
Ophænges på stævnepladsen og i stævnecenter.
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StævnepladS 
På Paradisvej ved Filsøvej. Fra stævnecenter følges Lystlundvej ca. 6 km mod 
øst. Herefter til højre ad Paradisvej ca. 1,5 km.

parkering, Start og Mål 
Ved stævnepladsen.

opvarMning  
På Paradisvej syd for stævnepladsen, samt på Filsøvej.

kort 
Stråsø Vest, 1:10.000, ækv. 2,5 meter, 2014 og enkelte rettelser i år.

prØveSkydning 
Finder sted efter nærmere anvisning kl. 0845 – 0930.

prØvegenneMlØB  
Efter prøveskydning og stævneåbning vil en prøveløber foretage et gennemløb 
fra start, fremløb til skydebane og udløb på disciplinbanen.

SkydeBanen 
1. start kl. 1000. Der kaldes frem 5 minutter før start til kontrol af våben og tomt 
magasin(er).
I startøjeblikket 0-stilles Emit-brikken.
Under fremløbet skal våbnet, ammunition og magasin(er) befinde sig i hylster 
på kroppen. Der må ikke foretages opladning før skytten har indtaget anvist 
standplads.
Skydestilling er stående.
Der forefindes høreværn.
Skiver og standplads er nummererede.
Der afgives 2 serier - genopladning skal foretages, det er således ikke tilladt at 
oplade alle 10 skud i et magasin.
Når skydningen er overstået, afleveres våbnet i en kasse, der står ved skydeba-
nen. Husk mærkeseddel på pistolen. 
Efter aflevering af våbnet følges en snitzling til start på punktorientering/ kort-
læsning.

punktorientering/kortlæSning 
Ved starten på punktorientering/kortlæsning stemples en mellemtid med Emit-
brikken og disciplinkortet udleveres.

Instruktion feltsport
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På banen er der 10 poster, hvoraf de 5 er kortlæsningspunkter, der i terrænet er 
tydelig markeret og udpeget med sigtestokke.
For B-klassernes vedkommende vil standpladsen være markeret på kortet på 
de 5 kortlæsningspunkter. 
For B-klasserne vil der endvidere ved kortlæsningspunkterne på standpladsen 
være yderligere mærket med A, B, C, D og E, hvilket svarer til standpladsens 
afmærkning på kortets forside.
På standpladsen vil der være ophængt nåle og tuschpen, der skal benyttes. Efter 
indprikning trækker løberen en streg fra nåleprikket og hen til det nummer, der 
svarer til standpladsens nummer. Bemærk at al tegneri sker på kortets bagside.
Standpladserne vil f.eks. være afmærket K-1, P-2, K-3 o.s.v.
Det er ikke tilladt at forlade standpladsen før markering er foretaget.
Kortet afleveres ved afslutning på banen, og der stemples en mellemtid med 
Emit-brikken. Herefter udleveres o-kort, hvorefter løberen følger en 100 m snitz-
ling til startstedet på o-banen, der er markeret med en postskærm og på kortet 
med en trekant.

»

Foto: Klaus Dichmann
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orientering 
Ca. banelængder  Klasse km
   D21 4,2
   D21B 3,3
   D35 2,8
   H21 6,6
   H21K 4,2
   H21B 3,3
   H35 4,9
   H45 3,4
   H55 2,8

væSke 
Ved overgangen mellem disciplinbanen og orienteringsbanen samt i mål.

Målprocedure 
Når løberen passerer mål aflæses Emit-brikken og løberen får udleveret stræk-
tider.
Løbskortet inddrages og udleveres igen, når sidste løber er startet.
Brikken beholdes og afleveres først ved stævnets afslutning.

udgåede lØBere 
Skal melde sig i mål.

MaxiMuMStid 
2½ time.
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Instruktion orientering
StævnepladS 
På Paradisvej ved Filsøvej. Fra stævnecenter følges Lystlundvej ca. 6 km mod 
øst. Herefter til højre ad Paradisvej ca. 1,5 km.

parkering, Start og Mål 
Ved stævnepladsen.

opvarMning  
På Paradisvej syd for stævnepladsen, samt på Filsøvej.

kort 
Stråsø Vest, 1:10.000, ækv. 2,5 meter, 2014 og enkelte rettelser i år.

Startprocedure  
1. start kl. 0930.
Der er stillestart. Når uret viser din starttid, går du ind i 1. startboks, hvor din 
starttid bliver kontrolleret.
I 2. startboks kan du tage definitioner, såfremt du har definitionsholder.
I 4. startboks tager du løbskortet fra kassen og stiller dig hen til O-posten.
5. sekunder før starttidspunktet lægger du brikken i O-posten, og brikken løftes 
herefter i startøjeblikket.

Målprocedure 
Når løberen passerer mål aflæses Emit-brikken og løberen får udleveret stræk-
tider.
Løbskortet inddrages, og udleveres igen, når alle løbere er startet. 
Brikken afleveres, hvis der er tale om en lejebrik.

udgåede lØBere 
Skal melde sig i mål.
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MaxiMuMStid 
2½ time.

orientering 
Ca. banelængder  Klasse km
   D21 6,5 
   D21B 5,0
   D35 3,7
   H21 8,3
   H21K 6,4
   H21B 5,1
   H35 7,0
   H45 5,7
   H55 4,6
   H63 3,9

væSke 
På banen og i mål. 
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geologi
Stråsø Plantage ligger på en del af 
Skovbjerg Bakkeø. Under sidste istid, 
for 22.000 år siden, lå israndlinjen ned 
midt igennem Jylland, og smeltevandet 
strømmede mod vest, hvor det var med  

til at opbygge de store vestjyske he-
desletter, der sammen med de nutidige 
ådale omslutter bakkeøerne.
Bakkeøerne er rester af et mere end
100.000 år gammelt morænelandskab 
fra næstsidste istid. Under sidste istid 

Området
Kilde: Naturstyrelsen
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voksede intet på morænelandskabet, 
hvorfor smeltevandet samt vinden 
og vejret udjævnede landskabet. Det 
vestjyske morænelandskab hæver sig 
derfor ikke så meget i højden som det 
yngre østjyske morænelandskab. Er 
du heldig, kan du på åbne arealer se 
vindslebne sten (gåsebryststen), som 
under sidste istid er blevet poleret af 
det fygende sand.
Da jordbunden i Stråsø Plantage er 
gammel morænejord fra tidligere isti-
der, varierer den meget. Nogle steder 
i plantagen kan du se blåler helt tæt 
på jordoverfladen, men det mest al-
mindelige er den lette sandjord, der er 
resultatet af århundreders sandflugt. 
I områderne, hvor vinden har blæst 
sandet helt væk, ligger der tusindvis af 
sten tilbage, hvilket kan få jordoverfla-
den til at virke som om, den er brolagt. 
På grund af stenene er arealerne svære 
at dyrke. Områderne, der sandede til 
under sandflugten, består af rent sand 
oven på gammel morænejord. Her vok-
ser skoven fortrinligt. Stenene i jorden 
vidner om, at isen har bragt materialet 
til Danmark fra Norge og Sverige.

StråSØ plantage i oldtiden
Efter den sidste istid, 11.700 – 6.000 år 
før vores tidsregning, begyndte planter-
ne så småt at indvandre. Kun de mest 
hårdføre kunne klare klimaet. De første 
mange år var landskabet domineret af 
urter og lave buske, men efterhånden 
kom enkelte træer til. Birk, hassel, lind, 
skovfyr og eg bredte sig langsomt over 
hele Danmark.
Allerede i bronzealderen (omkring år 
1800 før vores tidsregning) og jernal-
deren (år 500-850 før vores tidsreg-
ning) begyndte man at dyrke marker. 
At oldtidsmennesket har været i om-
rådet vidner plantagens gravhøje om. 
Samtidig er der fundet potteskår og 
stenalderbopladser i Ølgryde Plantage, 
der ligger få kilometer øst for Stråsø 
Plantage. Link til digital naturguide for 
Ølgryde Plantage.
Oldtidsmenneskene i Stråsø Plantage 
ryddede skovene og dyrkede jorden, 
som efter få år blev udpint og derpå 
opgivet. Herefter blev nye marker ryd-
det og opdyrket. Og sådan blev det ved, 
så landbruget bredte sig over større 
og større arealer. Arealerne, som bøn-

»
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derne havde opgivet, blev invaderet af 
først revling og senere af lyngen. Heden 
– det mørke, rødbrune tæppe – rullede 
langsomt ind over Vestjylland.

HedeBØnderne
De lette sandjorde var med 1700-tal-
lets teknologi ikke egnede til at give 
udbytte år efter år. Jorden blev dyrket 
i fire-seks år, hvorefter den skulle hvile 
i en længere årrække for igen at samle 
næring. Derfor var det nødvendigt med 
store arealer for at kunne sikre en høst 
hvert år. Både udmarken, eller heden 
og de hvilende jorder blev benyttet 
til græsningsarealer. Markerne og de 
vigtige engarealer langs åen skulle først 
og fremmest sikre foder til kvæget. 
Kvæget var hedebondens mest sikre 
udbytte. De mere usikre kornafgrøder 
kom i anden række.

Hedebønderne pløjede eller brød den 
hårde jord. Herefter satte de ild til lyng-
tørven, hvilket var med til at give jor-
den næring. Når jorden havde været 
overladt til sig selv og samlet næring 
over en længere årrække, kunne hele 
processen begynde forfra.
Når dyrkningen ophørte, voksede der 
græs og senere lyng på marken. Derfor 
blev de hvilende marker brugt til græs-
ning. I 1700-tallet begyndte bønderne 
at bruge afgrøder som kløver og raj-
græs til at forbedre jorden.

H.c. anderSen 
på nØrre voSBorg
Historisk set har herregården Nørre 
Vosborg ved Vemb vest for Holstebro 
været et vigtigt omdrejningspunkt i 
områdets historie, hvilket også går igen 
i navnet på den nordligste af hederne i 
Stråsø Plantage: Nørre Vosborg Hede.
Oprindeligt lå herregården tættere på 
Vesterhavet, men i 1532 skyllede en 
kæmpe stormflod ind over gården, der 
sank i jorden. I midten af 1500-tal-
let genopførte den daværende ejer, 
den katolske biskop fra Odense, Knud 
Gyldenstjerne, Nørre Vosborg på den 
nuværende placering.
I sommeren 1859, mens han var på sin 
”store Jyllandsrejse, besøgte H.C. An-
dersen Nørre Vosborg. Den daværende 
godsejer, A.E.M. Tang, havde inviteret 
Andersen, og opholdet formede sig 
som en stor hyldest til digteren. Pro-
minente gæster blev inviteret, og der 
blev holdt store fester. Under sit ophold 
skrev H.C. Andersen digte, lavede pa-
pirklip og tog på udflugter i omegnen 
– blandt andet så han Vesterhavet, 
hvilket han brændende havde ønsket 
sig. Under opholdet besøgte digteren 
også oldtidshøjen Lærkehøj, der lig-
ger omkring midten i den nuværende 
Stråsø Plantage. Efter sigende var det 
udsigten derfra, der inspirerede ham 
til at skrive det berømte digt ”Jylland 
mellem tvende have”.
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Konkurrenceregler Feltsport
§ 1.
Konkurrencen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i 
henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skyd-
ning samt i henhold til startretten.
Konkurrencen afholdes i forårssæsonen.

§ 2. diScipliner
Konkurrencen omfatter pistolskydning, punktorientering/kortlæsning og orien-
teringsløb.
Konkurrencen afvikles over én dag.

§ 3. Stævneleder/Stævnekontrol
Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for kon-
kurrencens tilrettelæggelse og afvikling.
Som stævnekontrollant tiltræder et medlem af forbundets orienterings- og felt-
sportsudvalg.

§ 4. overdoMMer
Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktivt 
og ikke må være medlem af den arrangerende forening.
Overdommeren skal påse, at konkurrencereglerne overholdes, og han træffer 
afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester.

§ 5. proteSt
Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurren-
cen vedrørende, skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. 
min. efter bekendtgørelsen af resultatet i den pågældende disciplin eller senest 
30. min. efter udlevering af punktorienterings- eller kortlæsningskort eller efter 
udlevering af skydeskiver eller skydekort.
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§ 6. klaSSeinddeling
konkurrencen omfatter følgende klasser:
• D21 (mesterskabsklasse), D21B, D35, H21 (mesterskabsklasse), H21K, H21B,  
 H35, H45 og H55.
• Der konkurreres individuelt i alle klasser samt på hold for 3 personer i klasse  
 D21B og H21B.
• Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B-klasser, skal disse læg- 
 ges sammen.
• Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35, skal denne klasse lægges sam- 
 men med H55.
• Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de øvrige klasser, skal der fore- 
 tages sammenlægning til nærmest højere rangerende klasse.
• Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse.

§ 7. klaSSekriterier
foreningerne tilmelder deltagere i nedenfor angivne klasser:
klasse d21 og d21B: Åben for alle damer.
klasse d35: Åben for alle damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
klasse H21, H21k og H21B: Åben for alle. 
klasse H35: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
klasse H45: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år.
klasse H55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år.

§ 8. lodtrækning
Deltagernes startorden fastsættes ved lodtrækning, der finder sted jævnfør 
DOF's bestemmelser.
For klasserne D21, H21 og H35 skal der foretages seedning.
For øvrige klasser kan der foretages seedning.
Seedning sker i samarbejde med orienterings- og feltsportsudvalget.

»
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§ 9. orienteringSlØB
Orienteringsløbet skal lægges i skov eller lignende terræn, og banen skal udformes 
således, at dygtighed i orientering bliver ligeså afgørende, som evnen til at løbe.
Kortet skal være et af DOF's specialtegnede orienteringskort.
Med hensyn til orienteringsløbet i øvrigt følges DOF's reglement.

§ 10. vindertider
følgende vindertider skal tilstræbes for orienteringsløbet:
  D21  60 minutter
  D35  35 minutter
  D21B  55 minutter
  H21  70 minutter
  H21K  55 minutter
  H21B  55 minutter
  H35  60 minutter
  H45  50 minutter
  H55  35 minutter

Såfremt feltsportsmesterskabet er en del af et flerdagesstævne, bør vindertiderne 
reduceres med 10-20 %.
Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse M og D politimesterskabet.

§ 11. SværHedSgrad
For de to B-klasser skal sværhedsgraden af banelægningen være ”mellemsvær”, 
mens den for alle øvrige klasser skal være ”svær”.

§ 12. Skydning
Skydningen udføres med finpistol/revolver cal. 22 (5,6 mm) eller med grovpi-
stol/revolver ca. 32-38(7,65-9,65 mm). UIT's reglement med hensyn til våben 
er gældende.
Skydningen omfatter 10 skud med 2 skud mod hvert af de 5 mål. Som skive 
benyttes træningsskiskydningsskive med 5 mål á 11,0 cm. 
Skydeafstanden er 15 m.
Skydestillingen er stående. 2-håndsfatning må anvendes. Nakkerem eller anden 
støtte må ikke anvendes.
Der skal ske omladning under skydningen.
Skiver og standplads skal være tydeligt nummererede.
Findes mere end 10 træffere i en skive, fratrækkes først bedste træffer og der-
næst dårligste træffer osv.

»



26

Dette gælder dog ikke, hvis det af skudhullerne klart fremgår, hvem der har skudt 
på rigtig skive. Den, der har skudt på forkert skive, får skuddene bedømt som 
forbiere.
Forud for skydningen gennemløber skytten en afmærket rute på en længde 
mellem 300 og 800 m.
Fremløbet skal fortrinsvis lægges i terræn eller på mindre stier.
Under fremløbet skal våbnet befinde sig i hylster anbragt på kroppen. Ammunition 
og magasin(er) skal være anbragt på lignende måde, således at begge hænder 
er frie under fremløbet. Der må ikke foretages opladning af magasin eller tromle, 
før skytten har indtaget anvist standplads.
Efter skydningen aflader og efterser skytten våbnet og lægger det på skydelinjen 
og bevæger sig hen til en nærmere angiven stoplinje, jævnfør dog § 13.1.
Til skyttens strafpoints lægges den tid, der forløber fra starten på fremløbet til 
passage af stoplinjen.
Funktioneringsfejl uanset art giver ikke ret til omskydning. Skytten må under 
skydningen afhjælpe funktioneringsfejl. Af hensyn til andre skytter samt til ar-
rangementets afvikling skal skydningen være afsluttet senest 10 minutter efter, 
at sidste skytte på et skydehold er ankommet til standpladsen.
Når alle på et skydehold har passeret stoplinjen foretages samlet afladning og 
eftersyn jævnfør dog § 13.
Der foretages ikke markering, idet der efter hvert skydehold udskiftes skydeskiver.
Pointberegning foretages på følgende måde, idet det bemærkes, at træffer i 
kanten tæller indad:

Træffer i sort felt:   0 point
Træffer udenfor sort felt: 2 point

§ 13. overgang til punktorientering/kortlæSning
Såfremt terrænet giver mulighed derfor, skal skytten efter endt skydning fortsætte 
direkte på punktorientering/kortlæsning. I så fald skal der ikke tages tid ved sto-
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plinjen men først ved slutningen på punktorienteringen/kortlæsningen. Skytten 
skal efter at have foretaget afladning og eftersyn fortsætte, og for klasserne D21, 
H21 og H35 skal våben og magasin under den videre konkurrence være anbragt 
jævnfør § 12.7. Øvrige klasser fortsætter konkurrencen uden våben m.m.
Samme regler for at bære våben gælder, når der på grund af terrænet er afbry-
delse mellem disciplinerne skydning og punktorientering/kortlæsning.
Udstyr, der ønskes anvendt under den videre konkurrence, skal være medbragt 
fra starten på fremløbet til skydebanen.
Der må forekomme et afmærket fremløb mellem skydebanen og starten på 
punktorientering/kortlæsning.
I så fald regnes dette fremløb ikke med til den samlede længde jævnfør § 14.1, 
hvorimod den forbrugte tid medregnes.

§ 14. punktorientering/kortlæSning
Punktorientering/kortlæsning udføres på en tydeligt afmærket bane på mellem 
1500 m og 2500 m.
Kortet skal være et af DOF's specialtegnede orienteringskort. Kortet skal påklæ-
bes tynd karton, og forsiden skal være dækket af fastsiddende plastfilm. Starten 
skal være tydeligt markeret, og for B-klassens vedkommende skal kortlæsnings-
standpladserne være indcirklet og mærket A B C --. På banen skal der være 10 
punkter, og det skal tilstræbes, at der er en fordeling på 5/5. Mindst 3 og højest 
5 er kortlæsningspunkter udenfor den afmærkede bane. Kontrolpunkterne skal 
være tydeligt markerede og afmærkede. Punkterne udenfor banen skal udpeges 
med sigtestok og tydeliggøres med foto eller skitse, ligesom punktet i terrænnet 
kan være tydeliggjort ved afmærkning. Kontrolpunkterne kan være bemandet.
Punkterne udenfor banen må være i en afstand fra standpladsen på max. 1500 m.
Såvel punktorienterings- som kortlæsningspunkterne skal være steder/terræn-
genstande, der er angivet på kortet.
Hvor kontrolpunktet er bemandet, markerer deltageren punktet med nålestik og 
overlader kortet til kontrollanten med nålen i siddende. Kontrollanten signerer 
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nålestikket på kortets bagside. Hvor kontrolpunktet ikke er bemandet, foreta-
ger deltageren selv markeringen med den på punktet ophængte tuschpen ved 
at trække en streg fra nålestikket og til skemaet. Markering må ikke ændres 
af deltager eller af kontrollant, og andet end den ophængte tuschpen må ikke 
benyttes. Findes der overskydende eller manglende nålestik/markering, eller 
er der benyttet forkert tuschpen eller utydelig markering i øvrigt, gives der max. 
point for hver af disse punkter.
Deltageren må ikke forlade eller bevæge sig tilbage på banen. Deltagerne må 
ikke samarbejde undervejs.

pointsberegningen foretages på følgende måde:
 Fejl til og med 1.0 mm 0
 Fejl til og med 3.0 mm 1
 Fejl til og med 5.0 mm 2
 Fejl til og med 7.0 mm 3
 Fejl over 7.0 mm  4
 Uløst opgave  6

§ 15. Max.tid
Max.tid for alle klasser er 2½ timer.

§ 16. placering
Den endelige placering findes ved sammenlægning af resultaterne i alle disci-
pliner.
Dersom flere opnår samme pointsum, afgøres den indbyrdes placering efter de 
opnåede resultater i disciplinerne i denne rækkefølge: orienteringsløb, skydning, 
punktorientering/kortlæsning.
I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede pointsum afgørende for placerin-
gen. Dersom flere hold opnår samme pointsum, afgøres den indbyrdes placering 
efter bedste holddeltagers individuelle pointsum.

§ 17. andre BeSteMMelSer
Hvor intet andet er bestemt, vil de af Danmarks Idrætsforbunds specialforbunds 
fastsatte konkurrencebestemmelser for de respektive discipliner være gældende.

§ 18. ændringer
Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Godkendt den 17. november 2011. 
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Konkurrenceregler Orientering
§ 1. udSkrivning
Konkurrencen udskrives og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold 
til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt 
i henhold til startretten.

§ 2. afvikling og diSciplin
Mesterskabsstævnet afvikles på 1 dag.
Mesterskabet afvikles i efterårssæsonen, med mindre det afvikles som et fler-
dagesstævne sammen med feltsportsmesterskabet.
Konkurrencen omfatter orienteringsløb.

§ 3. Stævneleder
Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for kon-
kurrencens tilrettelæggelse og afvikling.

§ 4. Stævne- og Banekontrol
Den arrangerende forening udnævner en stævne- og banekontrol, der ikke må 
være medlem af den arrangerende forening.
Stævnekontrollen skal sikre sig, at stævnet tilrettelægges og afvikles efter reg-
lementets regler og ånd.
Banekontrollen skal uafhængig af banelæggeren foretage kontrol af og godkende 
banerne med hensyn til sværhedsgrad og længde, start og måls placering, posters 
placering, postbeskrivelse og indprikning/banepåtrykning m.v.
Stævne- og banekontrol kan være samme person.
Stævne- og banekontrollen skal godkendes af forbundets orienterings- og felt-
sportsudvalg.

§ 5. overdoMMer
Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktiv 
og ikke må være medlem af den arrangerende forening.
Overdommeren skal påse, at reglementets bestemmelser overholdes, og han 
træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester.

§ 6. proteSt
Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurren-
cen vedrørende skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. 
min. efter bekendtgørelse af resultatet.
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§ 7. klaSSeinddeling
konkurrencen omfatter følgende klasser: 
•  D21 (mesterskabsklasse), D21B, D35, H21(mesterskabsklasse), H21K, H21B,  
 H35, H45, H55 og H63.
• Der konkurreres individuel i alle klasser samt på hold for 3 personer i B-klas- 
 serne.
• Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse D politimesterskabet.
•  Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B-klasser, skal disse læg-
 ges sammen.
•  Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35B, skal denne klasse lægges sam- 
 men med H63.
•  Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en herreklasse, skal der foretages  
 sammenlægning til nærmere højere rangerende klasse. 
•  Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse.

§ 8. klaSSekriterier
klasse d21 og d21B: Åben for alle damer.
klasse d35: Åben for damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
klasse H21, H21k og H21B: Åben for alle.
klasse H35: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
klasse H45: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år.
klasse H55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år.
klasse H63: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 63 år.

§ 9. lodtrækning
Deltagernes startorden fastsættes ved lodtrækning, der finder sted jævnfør 
DOF's bestemmelser.
For klasserne D21, H21 og H35 skal der foretages seedning.
For øvrige klasser kan der foretages seedning.
Seedning sker i samarbejde med orienterings- og feltsportsudvalget.

§ 10. påklædning
Deltagernes påklædning er valgfri jævnfør dog DOF's bestemmelser.

§ 11. orienteringSlØBet
Orienteringsløbet skal lægges i skov eller lignende terræn, og banen, skal ud-
formes således, at dygtighed    i orientering bliver ligeså afgørende som evnen 
til at løbe.
Kortet skal være af DOF's specialtegnede orienteringskort.
Med hensyn til orienteringsløbet i øvrigt følges DOF's reglement.

»
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§ 12. vindertider
følgende vindertider skal tilstræbes:
  D21  70 min.
  D21B  70 min.
  D35  40 min.
  H21  80 min.
  H21K  65 min.
  H21B  70 min.
  H35  70 min.
  H45  60 min.
  H55  50 min.
  H63  40 min.

Såfremt Orienteringsmesterskabet er en del af et flerdagesstævne, bør vinder-
tiderne reduceres med 10-20 %.
Max. tid for alle klasser er 2½ timer.
Startinterval skal i alle klasser være mindst 2 minutter.

§ 13. placering
Deltageren med bedste løbstid er vinder osv. Opnår 2 eller flere samme løbstid, 
opnås samme placering    og den næstfølgende placering udgår.
I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede løbstider afgørende for placerin-
gen. Opnår 2 eller flere hold sammenlagt samme løbstider, afgøres den indbyrdes 
placering efter bedste holddeltagers individuelle løbstid.

§ 14. andre BeSteMMelSe
De i arrangementshåndbogen fastsatte vejledninger skal i videst muligt omfang 
følges.

§ 15. ændringer
Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Godkendt den 17. november 2011. 
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