
Præmier 
For sammenlagt resultat efter 2 etaper. 
D/H10 - D/H17 - 20. Præmier til nr. 1, 2 og 3. 
D/H21 - D80/H85: Præmie til vinderen. 
Åbne baner: Ingen præmier. 

Resultater 
Resultater og stræktider kan ses på hjemmesiden klokken 18 lørdag 
og klokken 15 søndag. www.host-open.dk  

Banelæggere 
Lørdag: Sten Funder, Viking Orientering 
Søndag: Torkil Hansen, Viking Orientering 

Banekontrollanter 
Lørdag: Bent Christiansen, Viking Orientering 
Søndag: Finn Grønnegård, Viking Orientering 

Stævnekontrollant: Finn Rasmussen, BVI 

Dommer: Jens Peter Rasmussen, BVI 

Stævneleder: Miriam Asvarisch, Viking Orientering 

Oplysninger: 
Benedikte Hansen: Stævnesekretær for Bornholm Höst-Open. 
Mobil: +45 6178 4649. E-mail: info1@host-open.dk 

BORNHOLM HÖST-OPEN 2017 Internationalt 
C-stævne **** 

Nyt i 2017 
Sprint, fredag d. 27. okt. 

Gudhjem 
Etape 1, lørdag d. 28. okt. 

Bolsterbjerg 
Etape 2, søndag d. 29. okt. 

Paradisbakkerne 

Sprint i Gudhjem 
Fredag fra 13-16 arrangerer PI-København sprint i Bornholms mest 
kuperede havneby Gudhjem. Her er mulighed for både oriente-
ringsmæssige og fysiske udfordringer i de stejle, krogede gader og 
stræder, på det åbne område Bokul, i det lille skovområde Gråmyr 
og i Holkadalen, der kantes af klipper. Sprinten arrangeres med 
SportIdent som put and run, og der tilbydes både aldersklasser og 
åbne baner. Klasser, tilmelding og priser fremgår af Höst-Opens 
hjemmeside: www.host-open.dk  

Har du lyst til flere udfordringer på Bornholm, 
kan du prøve Etape Bornholm den 24.-28. juli. 
5 dages etapeløb i skiftende omgivelser. I alt 
42.195 km.: www.etape-bornholm.dk 

Eller hvad med Bornholm rundt på cykel den 13. 
august? 103 km med 660 højdemeter. Se mere 
på: www.cykelbornholmrundt.dk 

Mere Bornholm 



 Tilmeldingsfrister og deltagerafgifter for etape 1 og 2    

Klasse DKK Før 14/10 14/10-23/10 På Løbsdagen 

D/H10 - D/H15-16 DKK 140,- 210,- Ikke muligt 

D/H17-20 - D80/H85 DKK 230,- 310,- Ikke muligt 

Open 1 - Open 4, pr. dag DKK 100,- 100,- 100,- 

Open 5, pr. dag DKK 70,- 70,- 70,- 

Indskoling DKK 0,- 0,- 0,- 

Leje af SportIdent brik, pr. dag DKK 15,- 15,- 15,- 

Sidste nyt: Sprint i Gudhjem:  

I samarbejde med PI - København har vi i år den glæde at 
kunne tilbyde sprint i Gudhjem fredag d. 27. oktober.  Se 
mere på bagsiden og på vores web-side: www.host-open.dk 

Bolsterbjerg: 
Ækvidistance:  5 m. Revideret:  2017 

Bolsterbjerg, som er en del af Almindingen, er let til jævnt 
kuperet blandingsskov med mange kurvedetaljer, klipper og 
sten. Enkelte områder med stærkere kupering. Området er 
meget varieret med en del grusveje, stier og grøfter. Flere 
små og større søer og enkelte vådområder. Gennemløbelig-
heden er meget varierende. 

K = Kort. Svær bane, med reduceret banelængde. 
M = Motion. Mellemsvær bane / svarer til reglemen-
tets betegnelse B. 
De endelige banelængder bliver offentliggjort på vores 
hjemmeside: www.host-open.dk  ca. 14 dage før 
stævnestart. 

Sammenlægning 
Hvis tilmeldingen til en klasse er for lille, udgår klassen, 
og deltagerne overføres til nærmeste eksisterende 
klasse. 

Det vil være muligt at 
forhåndstilmelde sig til 
Åbne baner, eller 
(i et begrænset antal) at købe 
Åbne baner på dagen. 

Indskoling 
En Indskolingsbane/begynder-
bane vil være åben for deltagelse 
30 minutter før første ordinære 
start. Anvender klippetang / ikke 
SportIdent. Henvendelse i INFO. 

Betaling 
Oplysninger findes på hjemmesiden: 

Tilmelding 
Tilmeldingsfrist 13. oktober. 
Danske klubber via O-service. 
Øvrige klubber via www.host-open.dk 
Eller pr. e-mail til info1@host-open.dk (gælder pri-
mært større, samlede klubtilmeldinger) 
Husk at opgive SportIdent briknumre. 

Eftertilmelding 
14. - 23. oktober mod forhøjede startafgifter. 
Derefter henvises til de åbne baner. 
Eftertilmeldte starter før første ordinære start. 

EKT 
SportIdent. Opgiv briknummer samtidig med 
tilmeldingen. 
Leje af SportIdent-brik, pr. dag DKK 15,-. 

Børnepasning 
For børn over 2 år mod tilmelding på internet-
tilmeldingen eller på e-mail til info1@host-open.dk 

Postbeskrivelse 
IOF symboler. 

Startliste 
Kan ses fra d. 17. oktober på www.host-open.dk. 

Stævnecenter 
Stævnecenter = Etapens stævneplads. 

Kiosk 
Velassorteret kiosk på stævnepladsen begge dage. 

Bad 
Der er mulighed for bad i Rønne Idrætshal 
søndag efter løbet. 

Toiletter 
På/ved stævnepladserne. 

Start 

Sprint fredag kl. 13-16 

Etape 1 lørdag kl. 11.30 
Etape 2 søndag kl. 09.00 

Klasser og banelængder for etape 1 og 2  

Paradisbakkerne: 
Ækvidistance:  5 m. Revideret:  2017 

Paradisbakkerne er et privat skov– og naturområde med 
blandet skov, sprækkedale og åbne områder med lyng, ene-
bær og blåbær. Kuperede områder med mange kurvedetal-
jer, sten og klipper. Især den sydøstlige del er stærkt kupe-
ret. Gennemløbeligheden varierer fra frit gennemløbelig til 
svært gennemtrængelig. 

Lodtrækningspræmier 
Ved tilmelding til begge etaper senest 30. septem-
ber deltager du i lodtrækningen om 4 returbilletter 
til bil + 5 personer mellem Ystad og Rønne. 


