
 
 

 INSTRUKTION         
MTBO - SPRINT i Thorning 

 
Arrangør Karup OK og Etiming.dk 

Stævne Sprint træning 

Dato 9. okt. 2020. 

Løbsområde Thorning by og park 

Mødested Over Kærsholmvej 9, 8620 Kjellerup 

Kort Thorning by. 1:5.000. MTBO  Tegnet april 2020, Ækvidistance 2,5 M 

Terrænbeskrivelse Thorning er mest kendt for Blicher museet, men vi syntes at Thorning by og 

nærskove/park også burde blive kendt, så det prøver vi med MTBO-Sprint 

Midt byen ligger lidt højt og har så mod nord et finurligt stiforløb ind i en 

forholdsvis åben kuperet skov som mod øst grænser op til et åbent 

græsområde til glæde for boligejerne. 

Mod syd er der et fint parklignende område med gode stier og en enkelt høj 

med snoede stier omkring, parken/skoven er lettere kuperet med små søer og 

vådområder.  

Ind imellem boligområderne er der friarealer og små cykelstier som kan være 

smutveje for den skarpe MTBO rytter. 

Regler Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger MTBO Reglement 

2017: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/vejledninger-reglement-

arkiv/reglement-mtbo-2017/download  

Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. 

MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig udenfor skovens 

stisystem eller spor, der ikke er gengivet på kortet. 

Vær klar over at dette er et træningsløb, så vær opmærksom på trafikken i 

Thorning by og overhold færdselsreglerne !!! 

Klasser/banelængder Bane1 6km:    H21 

Bane2 5,2km: D21,H20,H17,H40,H50  

Bane3 4,1km: D17,D20,D40,D50,H60 

Bane4 3,6km:D14,H14,D60,D70,H70 

Bane5 2,6km: D11, H11 

Ingen åbne baner. 

Kontrol/Tidstagning Der anvendes elektronisk tidtagning: EMIT. Touch-free 

Ved målgang sker aflæsning uden berøring og ellers i henhold til Corona krav. 

Alle deltagere får udleveret emit chip for touchfree som udleveres i 
beregnervognen. 

Start Fri start fra kl. 17 til 18:00  

Der vil være afmærkning i startområdet i henhold Corona krav, samt 

håndsprit. 

Ved mistet/tabt brik opkræves deltager kr.550,-  

Afstande Parkering - stævneplads: 0 m, Stævneplads – start: 100 m 

Service Bemærk ingen kiosk, købmanden har åben og der er pizzeria i byen 

Tilmelding Tilmelding sker via http://etiming.dk/tilmelding/public/ 
Organisation 

 

Stævneleder: Lars Kopp Karup OK 24621803. 

Banelægger: LOK, Karup OK. 

Kontrollanter: kompetent person 

Korttegnere: Christian L. Rasmussen. Karup OK og Erik Flarup Skive OK- MTBO 
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