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Ansøgning om støtte til DM sprint 2015 i
Roskilde
Orienteringsklubben Roskilde har fået tildelt værtsskabet for DM i sprint orientering 2015.
Arrangementet er et dobbelt arrangement, idet selve mesterskabet, der er et individuelt løb,
afvikles lørdag den 30. maj og søndag den 31. maj afvikles der et følgeløb i form af en
sprint stafet.
Sprint orientering er orienteringsløb i byen i modsætning til det normale orienteringsløb,
der foregår i skoven.
Mesterskabsløbet foregår i det centrale Roskilde og er derfor meget publikumsvenligt. Mål
for løbet er Palægården. Undervejs vil løberne passere en publikumspost ligeledes ved Palægården. Løbet speakes og der vil således være god mulighed for et almindeligt sportsinteresseret publikum for at følge denne intensive løbsform på nær hold, ligesom der vil
være meget aktivitet i centrum af Roskilde under afviklingen af løbet. Løbet starter lige
efter butikkerne er lukket, løbet vil derfor ikke genere de handlende.
Søndagens stafet sprint er henlagt til Roskilde Ring og de grønne områder omkring
Rådhuset. Ligeledes vil det være muligt for ikke-orienteringsløbere at købe åbne baner udenfor
konkurrence. Der er med andre ord lagt op til en rigtig Roskilde-begivenhed.
Dansk orientering tilhører den absolute verdenselite i sprint orientering. I 2014 blev VM i
sprint orientering afholdt i Venedig og det danske landshold tog ved dette VM 1 guld, 1 sølv
og 2 bronze medaljer. Landsholdet, dvs samme løbere som i Venedig stiller til start ved
dette DM med undtagelse af vores egen landsholdløber, Andreas Hougaard Boesen, der
af fairness grunde ikke stiller til start, men i stedet fungerer som lokalkendt banelægger ved
arrangementet.
Arrangementet er endvidere på IOF’s (det internationle orienteringsforbunds) liste af World
Ranking Events, dvs løb, hvor det er muligt at få point til verdensranglisten.
Vi forventer derfor at kunne arrangere et stævne på et højt sportsligt niveau.
Planlægningen af løbet har været i gang i nogen tid og vi har haft møder og en positiv
dialog med alle involverede, herunder involverede lodsejere. Vi har således fået tilladelse til at
benytte følgende unikke lokaliteter:
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Palægården i Roskilde
Palægårdens have
Roskilde Kloster have
Bispehaven
Da arrangementet er et dobbelt arrangement med løb både lørdag og søndag forventer vi
en del overnattende i Roskilde og lokal turisme i forbindelse med løbet. Af samme grund
samarbejder vi med Visit Roskilde med overnatning og markedsføring af Roskilde. I alt
forventer vi ca 800 starter ved dette arrangement.
Et sådant arrangement kræver selvfølgelig en del udstyr og grej. En del af dette har
Orienteringsklubben selv, mens andet skal lejes. Det udstyr vi skal leje har vi kunne finde
hos lokale udlejere; Roskilde Grej (del af Roskilde Festivalen) og Roskilde HavneForum,
som vi er medlem af. Vi kan derfor leje lokalt og til fordelagtige priser.
Selvom sprint orientering foregår i byen, på byens præmisser, vil vi dog alligevel gerne
skilte visse gader i byen for at gøre de kørende opmærksomme på løbet, så risikoen for
ulykker reduceres mest muligt. Hertil behøver vi assistance fra Roskilde Kommune, Park
og Vej.
For at kunne holde startafgiften på niveau med det almindelige for Danske mesterskaber i
orientering og på grund af de ekstra udgifter i forbindelse med leje af udstyr og specielt
skiltning vil vi tillade os at søge om støtte til arrangementet til følgende udgift:
Komunal skiltning ved veje

30.000

Udgiften til skiltning er skønnet og baseret på vores erfaringer fra vores arrangement af
SMUK kvindeløb. Banerne til løbet er endnu ikke helt færdige og vi kan derfor ikke præcist
angive hvor, der er behov for skiltning, og kan derfor heller ikke fremsende materiale til
Park og Vej til udarbejdelse af et tilbud. Der søges derfor til et skønnet beløb, dog således,
at der søges om et tilskud svarende til den faktiske udgift.
Det skal bemærkes, at det søgte tilskud er til at dække en udgift til Roskilde Kommune, tilskud, der så at sige kommer retur til kommunen.
Vi håber Roskilde Kommune kan imødekomme vores ansøgning og er selvfølgelig til
rådighed for afklaring og kommentarer.
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