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Arctic  Midnight  Orienteering 
27.-30. juni 2018 

 

Orienteringsfestival i storslået grønlandsk natur 
 

P R O G R A M 
 

REVISION: 22.06.2018 
 
Løbsområderne er beliggende ved Ilulissat, hvor der er udsigt til Ilulissat Isfjord og Diskobugten. 
Terrænet er åbent, kuperet med frit fjeld, sten eller muld bevokset med mos, lav, revling, lyng og græs. 
På årstiden er der lyst alle døgnets timer. Temperaturen vil typisk være +5 til +15 0C. 
Løbskortene er fotogrammetrisk udtegnede orienteringskort i 1:10.000/1:15.000 med højdekurver på 5 meter 
Der udbydes følgende løb: 
 
Onsdag den 27. juni 
LANGDISTANCE 
Første start kl. 19:00.  
Klasser og banelængder:: 
 
Børn                H/D -12       Ingen tilmeldte 
Junior  H/D 13-16   Ingen tilmeldte                                                           
Ungdom H 17-20      5,3 km - mellemsvær/svær    
 D 17-20      5,3 km - mellemsvær/svær 
Senior  H 21-34      7,9 km - svær    
 D 21-34      6,7 km - svær  
Oldboys/-girls  H 35-49      6,7 km - svær    
 D 35-49      6,1 km - svær   
Ældre oldboys/-girls  H 50-59      6,1 km - svær    
 D 50-59      4,4 km - svær 
Rigtige oldboys/-girls  H 60 -         4,4 km - svær    

 D 60 -        3,7 km - svær 
Åben bane (Fri tilmelding)              5,3  km - mellemsvær/svær 
Stævneplads og mål: Mellem Gammel Heliport og kirkegård, ca. 1000 meter syd for Ilulissat centrum. 
Start: 400 meter fra stævneplads. 
  
Torsdag den 28. juni 
SPRINT i Ilulissat by 
Første start kl. 19:00. 
Klasser og banelængder:  
Børn   H/D -12        1,9 km     
Junior   H/D 13-16   1,9 km 
Ungdom  H/D 17-20   3,4 km 
Senior   H/D 21-34     3,4 km 
Oldboys/-girls   H/D 35-49   3,4 km 
Ældre oldboys/-girls  H 50-59       2,4 km 
Rigtige oldboys/-girls  H 60 -          2,4 km 
Åben bane; (Fri tilmelding) Åben bane       1.9 km  
Stævneplads, start og mål: Ved Mathias Storch Skolen. 
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Fredag/lørdag den 29. – 30. juni 
ARCTIC MIDTNIGHT ORIENTEERING 
Ekstremløb i svært terræn. 
Samlet start fredag den 29. juni kl. 23:00. 
Baner, banelængder og stigning:   

Bane 1  19,9 km. - svær  Stigning:    950 meter 
Bane 2   14,9 km. – svær Stigning:    700 meter 
Bane 3   10,1 km. – svær Stigning:    550 meter 
Bane 4    5,7 km. – svær Stigning:    300 meter 

Stævneplads og mål: Ved Ilulissat Airport. 
Der arrangeres bustransport fra Ilulissat til stævneplads, se instruktion. 
Start: 200 meter syd for stævneplads. 
 
Arctic Midtnight Orienteering er et individuelt løb som har snert af det ekstreme, fordi det er langt i et fysisk 
hårdt terræn. Løbet foregår i den arktiske nat hvor pandelamper er overflødige i en næsten mennesketom, 
men storslået natur uden træer. 
 
Regler for tilmelding 
Langdistance og sprint: 
Det er tilladt at tilmelde sig i stærkere klasser end den klasse man aldersmæssigt tilhører. Det vil sige, at 
yngre løbere må starte på baner i ældre klasser op til H/D 21-34. Tilsvarende må 
ældre løbere starte i yngre klasser op til H/D 21-34. På bane D/H-12 er skygning tilladt. 
Arctic Midnight Orienteering (midnatsløbet): 
Der er frit banevalg, og det er tilladt to eller flere at følges ad. Børn under 14 år skal løbe sammen med 
voksne. 
For alle tre løb gælder at sammenlægning af klasser og baner kan forekomme afhængig af deltagerantal. 
Åbne baner er et tilbud til nye og mindre øvede deltagere. Åbne baner tæller ikke med i konkurrencen.   
 
Tidtagning 
Sportident 
Egen brik bruges. Der er mulighed for at leje brik af IOG for 10,- for alle 3 løb. 
Bortkomne lejebrikker erstattes med 400,- kr. 
 
Stævnecenter 
Stævnecenter: Kunstmuseet, Aron Mathiesenip Aqquserna nr. 7. 
Åbent dagligt mellem kl. 13:00 og 14:00 i perioden 26.-30. juni. 
 
Bad og omklædning      
Efter hvert løb er der mulighed for bad i Ilulissat Hallen.  

 
Priser (danske kr.) 
Pris for alle 3 løb:  op til 20 år: 150,- kr. fra 21  år: 350,- kr. 
 
Priser pr. løb: 
Langdistance  : op til 20 år:  75,- kr. fra 21 år:  175,- kr. 
Sprint:   op til 20 år:  50,- kr. fra 21 år:  100,- kr. 
Arctic Midnight Orienteering:  op til 20 år:  75,- kr. fra 21 år:  175,- kr.  
 
Festaften (ekskl. drikkevarer):  Gratis for deltagere som medbringer en ret til fælles buffet. 

250,- kr. for øvrige. 
Tilmelding 
Tilmelding senest 19. juni 2018 på tilmeldingsblanket. (Se blanket på www.iog.gl ). 
 
 
 
 

 

http://www.iog.gl/
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Betaling 
Senest den 19. juni 2018 via overførsel til IOG´s konto i Grønlandsbanken: 
 
GrønlandsBANKEN A/S 
Postbox 1504 
DK-3952 Ilulissat 
Grønland 
Konto nr. 64717713735 
Swiftcode: GRENGLGX 
IBAN nr. GL 6464710007713735  
 
Eller kontant til IOG´s kasserer.  
Gebyrer for bankoverførsler skal betales af deltager. 
 
Eftertilmelding 
Tilmelding efter den 19. juni skal der tillægges 50,- kr. 
 
Startlister og instruktion 
Ophænges ved stævnecenter den 26. juni. 
 
Regler for deltagelse 
Stævnet er åbent for alle. 
 
Præmier  
Langdistance: Guld-, sølv- og bronzemedalje i hver klasse.  
Sprint: Guld-, sølv- og bronzemedalje i hver klasse . 
Arctic Midnight Orienteering: Præmier til 3 bedst placerede D og H på hver bane. 
 
Præmieoverrækkelse 
Langdistance :   Snarest efter løbet. 
Sprint:   Snarest efter løbet. 
Arctic Midnight Orienteering:  På festaftenen. 
 
Lørdag den 30. juni 
FESTAFTEN  
For deltagere, hjælpere, venner og bekendte. 
Lokale: Skiklubben ISP´s klublokale, Sisorarfik 35 (Beliggende i den sydøstlige del af Ilulissat). 
Mødetidspunkt: Kl. 18:00. 
Spisning, præmieoverrækkelse og diverse underholdning, som på flere måder vil bære præg af grønlandske 
traditioner. 
Deltagerafgift (ekskl. drikkevarer):  
Gratis for deltagere som medbringer en ret til fælles buffet. 250,- kr. for øvrige. 
(Nærmere oplysninger hos stævneledelsen). 
 
Stævneledelse og banelægning 
Team bestående af erfarne orienteringsløbere fra IOG og Danmark. 
 
Oplysninger 
Henvendelse til stævneledelse:  
E-mail: iog.ilulissat@mail.dk 
Hjemmeside: www.iog.gl  
 
 
Ilulissat Orienteering Greenland 
September 2017 / Revideret den 22. juni 2018. 
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