
Indbydelse til vinterens natløbsserie, NightChamp, der 
arrangeres for 8. gang, november 2011/februar 2012 

 
Igen i år indbydes der til NightChamp; en serie på 6 natløb, hvoraf 3 afvikles i november 2011 og 3 
i februar 2012. 
 
Der er i år følgende ændringer: 

• Oprettet ny klasse, H70 
• Korrigeret i aldersinddelingen 
• Tilmelding via O-service. 

 
Arrangør Henrik Dagsberg, OK PAN/Horsens OK 

Hjemmeside for NightChamp-serien: http://dagsberg.eu/?page_id=22  

Datoer 1. del af serien - i november 2011 - afvikles 10.11. - 17.11. og 24.11. 
2. del af serien - i februar 2012 - afvikles: 2.2 - 9.2. og 23.2. 

Løbsområder Kortets fremstillingsår samt anvendt kontrolsystem i parentes: 
10.11.: Vilhelmsborg, 1:7.500 (2008, SportIdent) 
17.11.: Silkeborg Vesterskov, 1:10.000 (2010, EMIT) 
24.11.: Grund Skov, 1:10.000 (2009, SportIdent) 
2.2.: Sukkertoppen, 1:10.000 (2010, SportIdent) 
9.2.: Gjern Plantage, 1:7.500 (2011, SportIdent) 
23.2.: Ryekol, 1:7.500 (2009, EMIT)  
Ret til ændring af løbsområde forbeholdes! 

Løbskort Ækvidistance 2,5 meter. 
Kort med fortrykte baner og postdefinitioner på vand- og rivfast papir. 
Kortene er trykt hos Grafisk Forum, Horsens  

Mødested Opgives på løbets hjemmeside ca. 4 dage før løbet via link til maps.google.dk, 
sammen med instruktion for løbet, herunder kørselsvejledning, stævneplads, 
parkering, startsted, specielle forhold mm. 

Stævnekontor Ved bil på stævnepladsen med mindre andet er angivet i instruksen for løbet. 
Her udleveres lånebrikker, ligesom der sælges evt. resterende åbne baner. 

Kontrolsystem Sport-Ident ved løbene d. 10.11., 24.11., 2.2., og 9.2. 
EMIT ved løbene d. 17.11. og 23.2. 
Egne brikker kan anvendes, hvis briknummer oplyses ved tilmelding. 

Start Mellem kl. 18.30 og 19.30. Put and run.  
Lånte Sport-Ident/EMIT-brikker udleveres ved stævnekontoret. 
Briknummer fremgår af startlisten, der findes på nettet senest dagen før løbet. 
Der udleveres kort med fortrykte baner trykt på vandfast papir i startøjeblikket, dog 
1 minut før start for de hvide baners vedkommende.  
Der vil være løse postdefinitioner ved start for de løbere, der kan fremvise holder 
til disse. 

Baner og 
klasser 

Bane 1: H21, Åben 1: Banelængde ca. 8 km; sorte baner  
Bane 2: H-20, H40, D21, Åben 2: Banelængde ca. 6,5 km; sorte baner 
Bane 3: D-20, D40, H-16, H50, Åben 3: Banelængde ca. 5,5 km; sorte baner 
Bane 4: D-16, D50, H60, Åben 4: Banelængde ca. 4,5 km; sorte baner 
Bane 5: H70, Åben 5: Banelængde ca. 3,5 km; sorte baner 
Bane 6: D-14, H-14, Åben 6: Banelængde ca. 3,5 km; gule baner 
Bane 7: D-12, H-12, Åben 7: Banelængde ca. 2,5 km; hvide baner 



Målgang Efter stempling af målposten melder man sig i stævnekontoret for registrering, 
ligesom lånebrikker afleveres. Der udleveres ikke stræktider ved målgang, men 
stræktider vil blive offentliggjort på løbsseriens hjemmeside i løbet af aftenen. 
Udgåede løbere skal melde sig i mål, så vi ikke står hele natten og venter på dem. 

Skygning Såvel skygning som samløb er tilladt i alle klasser! 
Ved samløb tildeles hver løber et kort samt en brik, ligesom der betales for hver 
løber. Alle løbere vil ligeledes fremgå af start- og resultatlisten. 

Resultater mm. Resultater samt stræktider offentliggøres via løbet hjemmeside i løbet af 
løbsaftenen. 
Løbskort med aftenens baner samt stræktider i Splitsbrowser offentliggøres senest 
dagen efter løbet. 
Endvidere vil man kunne læse en fortløbende stævneberetning samt et samlet 
resultat for alle hidtil afviklede løb senest 2 dage efter hver etape. 

Gennemgående 
konkurrence 

Bedst i 4 af 6 løb. Der gives point efter cup-systemet, således at vinderen får 2000 
point; derefter fradrag med 1 point pr. sekund, man er efter vinderen. 
I tilfælde af pointlighed er det resultatet i det sidste løb, der er afgørende. 
For at være med i den gennemgående konkurrence i en klasse skal man have 
fuldført mindst 4 løb i den pågældende klasse. 
Løbere, der skifter løbsklasse hen over nytår, kan selv vælge, hvilken af de to 
aktuelle klasser han/hun vil stille op i. 
Er man således D12-løber i 2011 og D14-løber i 2012, er man berettiget til både 
at deltage i D12- og D14-klassen. 

Tilmelding Senest mandag aften 3 dage før løbet kl. 24. 
Dette gælder også åbne baner, der kan løbes af alle, der vil løbe en anden bane end 
den bane, deres alder berettiger til. 
Derudover er der to ekstra kort pr. bane, så der skulle være mulighed for start, også 
hvis man ikke lige har fået tilmeldt sig. (Om ikke andet på en anden bane). 
Tilmelding via O-service. 
Vil man forsøge at få fingre i et af de ekstra kort, kan man forsøge sig med en mail 
til Henrik Dagsberg: dagsberg@gmail.com. Husk her: Navn, klub, løbsklasse samt 
briknummer. (SI, hhv. EMIT). Eftertilmeldte løbere deltager på lige fod med de 
øvrige tilmeldte i den gennemgående konkurrence  

Startafgift Pr. løb: H/D-20: 30 kr, H/D21-: 50 kr, Åben 1-7: 50 kr, incl. afgift til DOF. 
Ved løbet 2.2.2012 betales forhøjet startafgift: + 20 kr på grund af betaling til 
skovejeren. 
Der betales ikke for lån af brikker, men der opfordres til, at man tilmelder sig med 
- og løber med - egne brikker. 
Mistede lejebrikker erstattes med nyprisen for den pågældende briktype. 
Beløbet indbetales til 
Den jyske Sparekasse, reg. nr. 9560, konto nr. 6130847097, med opgivelse af 
klubnavn. 

Præmier Til vinderen i alle ordinære klasser. 
Uddeles under det fælles kaffebord på HNIE efter sidste afdeling i Ryekol. 
Præmiesponsor: Løberen, Århus 
Ingen præmier i de åbne klasser. 

Bad  … findes ikke. Omklædning ved bilerne. 

Stævneleder, 
Banelægger 
mm. 

Henrik Dagsberg, OK PAN/Horsens OK 

 


