
 
TRÆNREGIMENTET 

AALBORG KASERNER 
GAMMEL HØVEJ 34 

9400 NØRRESUNDBY 
 

                                                                                                            
1. Trænregimentet er vært for Forsvarsmesterskaberne i terrænsport 

2016. Stævnet bliver tillige regimentsmesterskaberne!  
Der er udgivet regimentsbefaling, hvor man kan se alle detaljer. 

 
2. Terrænsport består af én km punktorientering (PO) (snitzlet/afmærket 

rute), hvorunder man skal stedfæste 3 punkter på sit kort, derefter 
gennemføres et almindeligt orienteringsløb (distance og 
sværhedsgrad afhængig af valgt løbsklasse) og der sluttes af med 
håndgranatkast mod skyttehul på 15 m afstand (man har 5 HGR til at få 
3 træffere). Hvis man ikke har svaret rigtigt på PO og/eller ikke rammer 
med HGR, skal man ud på tilsvarende antal strafrunder inden målgang. 
Tiden tages med EMIT (elektronisk brikke). Hurtigste tid er vinder. 

 
3. Til Forsvarsmesterskaberne er der kun individuelle præmier, hvor der 

til regimentsmesterskaberne udover de individuelle præmier også er 
holdkonkurrence på tværs af alle klasser. 
Et hold består af enhedernes 2 bedste i HA, 3 bedste i HB, 3 bedste i 
HC, 3 bedste i H35 og/eller H45 og/eller H55 og/eller H63 samt den 
bedste i DA, og/eller DB og/eller D35.  
I alt 12 deltagere på det tællende hold. 
 

4. Du kan vælge klasserne: Herre A (8-10 km svær), Herre B og Herre 35 
(5-6 km svær), Herre C og Dame B (4-5 km mellemsvær), Herre 45 år og 
Dame A (4-5 km svær) og Dame 35 år, Dame 45 år, Herre 55 år og Herre 
63+ år (3-4 km). Den anførte distance er for orienteringsløbet. 
 

5. Stævnet gennemføres ved Skørping Idrætscenter (parkering og 
stævneplads) og de fysiske anstrengelser i Rold Nørreskov. 
 

6. Tilmelding via egen enhed, idet BTN tilmelding senest skal afgives d. 
23. august kl. 1200 til undertegnede. 

 
JES MOSE JENSEN 

Stævneleder 
Mobil 2544 7327 

 
 
Denne idrætsmeddelelse kan nedtages 24. august 2016. 

Forsvars- og Trænregimentets 
mesterskaber i terrænsport 

2016 
Mandag d. 29. august 
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