Generelle oplysninger om KUM 2009
Silkeborg Orienterings Klub har fornøjelsen af at indbyde til Kreds Ungdoms Match 2009.
Løbsområderne er Palsgaard til Klassisk og Ryekol til stafetten.
Kære KUM-Deltager.
Silkeborg Orienterings Klub vil gerne ønske dig tillykke med din udtagelse til årets Kreds Ungdoms Match, som i år
afholdes i Nordkredsen.
I år foregår løbene i Palsgaard og Ryekol. Kortene over skovene er nyreviderede i 2008/9 i målestok 1:10.000.
Nedenfor finder du relevante oplysninger i forbindelse med din deltagelse i dette års Kreds Ungdoms Match.
Yderligere instruktioner og startlister vil kunne findes på KUM hjemmesiden (http://www.silkeborg-ok.dk og
dobbeltklik på KUM 2009 i venstre spalte) i dagene op til løbet.
Der deltager i alt 180 løbere med 60 løbere fra hver kreds - fordelt med 18 deltagere pr. klasse.
Læs mere om KUM på DOFs hjemmeside under ”Udvalg” og ”Børn og unge”.
God fornøjelse

Stævnecenter

Gl Rye Skole og Aktivitetshal, Nyvej 1, 8680 Ry.

Indkvartering

Liggeunderlag, sovepose, indendørs fodtøj og personlig udstyr medbringes.

Tobaksrygning

Al rygning er forbudt på stævnepladsen og i skoven. Ligeledes er rygning forbudt på Gl Rye
Skole og hal.

Stævnepladser

Lørdag/Klassisk: Palsgaard,
Ved Vester Palsgaard Skovmuseum. Palsgårdvej 9 7362 Hampen.
Der er ca. 100 m fra P - til stævneplads og 350 meter fra stævneplads til start
Søndag/Stafet: Ryekol
På Emborgvej i Gl Rye. Afmærkning fra Gl Rye Skole. 400 meters gang fra stævnecenter.
Ingen bustransport.

Kredstelte

Kredsene medbringer selv telte til at opholde sig i på stævnepladsen.

Kontrolsystem

EMIT elektronisk kvitteringssystem.
Alle løbere får udleveret EMIT brik ved start til klassisk. Brikkerne anvendes både lørdag og
søndag. Det er løberens eget ansvar at opbevare brikken fra lørdag til søndag.
Bortkomne lånte brikker skal erstattes med kr. 350,-.

Kiosk

Kiosk på stævnepladsen.

Forplejning

Foregår i Idrætshal ved stævnecenter.
Festmåltid:
Lørdag aften kl. 19:00.
Der vil være mulighed for at købe sodavand, øl og vin under festen.
Morgenmad: Søndag morgen kl. 07:00 - 08:00.
Madpakker: Til frokost søndag. Udleveres på stævnepladsen søndag formiddag.

Alkoholpolitik

Løbere fra klassen H/D 17-18 og H/D 19-20 vil kunne få udskænket øl/vin ved fremvisning af
armbånd (i lighed med foregående år skal der bæres armbånd som aldersbestemmelse, og
armbåndene udleveres af stævneledelsen til kredslederne som har ansvaret for den korrekte
fordeling). Ingen alkohol i soverummene! Egne drikkevarer må ikke medbringes.

Underholdning

Efter præmieoverrækkelsen:
- Diskotek til kl. 01:00 i festsalen.
- Video og andre aktiviteter på skolen.

Oprydning

Søndag morgen pakkes eget udstyr, som medbringes til stævnepladsen.
Inden afgang fra overnatningsstedet deltager alle i oprydningen, således at alt efterlades i
den stand vi modtog det.

Tidsplan

Lørdag den 9. maj 2009
12:00

Ankomst til stævnepladsen

12:30

Velkomst og flaghejsning

13.30

Første start

16:30

Afgang til stævnecenter

17:30

Ankomst og indkvartering på stævnecenter

18:00

Ledermøde – aflevering af stafetholdsammensætning

19:00

Festmiddag

20:30 Præmieoverrækkelse
21:00

Diskotek og aktiviteter

23:00 Natmad
01:30

Nattero

Søndag den 10. maj 2009
07:00 Morgenmad
08:00 Oprydning og pakning
08:30 Afgang til stævneplads
09:30 Stafet start
13:00

Præmieoverrækkelse og afslutning

Startliste og
instruktion

Instruktioner kan ses på KUMs hjemmeside fra den 4. maj 2009.
Foreløbige startlister kan ses på KUMs hjemmeside fra den 7. maj 2009.

Resultater

På stævnepladsen og på KUM hjemmesiden lige så snart de er klar.

Stævnelederteam

Annelli Sandbæk, SOK
Tove Jacobsen (stævnecenter), SOK

Banelægning

Brian Breumlund og Peter Sinding Poulsen

Banekontrol

Carsten Thyssen

Stævnekontrol

Susanne Højholt, KOK

Overdommer

Helge Søgaard, DOF

