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Fredag 29. juni:  

Sprint i Holstebro By, niende afdeling af springcup 

Lørdag 30. juni og søndag 1. juli:  

Holstebro Øvelsesterræn og Vestre Plantage  
 

Stævnepladser  

Fredag: 

Holstebro midtby.  Parkering, start og mål i tilknytning til stævnepladsen. 

Lørdag/søndag: 

Græsområde sydkant Vestre Plantage, indkørsel fra Harrestrupvej.  

Afstand parkering til stævneplads ca. 200 meter. 

 

Kort 

Sprint i Holstebro. Holstebro midtby, revideret (og udvidet) i 2018. Print 

1:4.000. 

Byområde med varieret bebyggelse. Flere åbne pladser og torve, blandet med 

baggårde og smalle gyder. I den østlige del af området både findes et større 

parkområde med mindre, bevoksede områder samt et sygehus med flere store 

bygninger. 

Storåen løber gennem løbskortet og terrænet skråner let på begge sider af 

åen. Andre brede vandløb løber også gennem området - signaturerne vil 

angive, om de må passeres eller ej. 

Vestre Plantage og Holstebro Øvelsesterræn. Revideret i 2018. Lange baner 

1:10.000, øvrige 1:7.500. 

Plantagen er meget stirig og afvekslende med blandet skov. Flere områder er 

meget åbne og andre meget tætte.  

Nordlige del af øvelsesterrænet er yderligere vokset til gennem de seneste år, 

men er nu udtyndet i flere områder, hvilket giver nogle meget spændende 

områder. Utallige spor fra bæltekøretøjer gør området meget særegen, -  

samtidig med at sporene er meget sandede og svært gennemløbelige.  
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Baner  

Fredag vil der være mulighed for at vælge mellem 6 baner. 

Bane 1: cirka 2,8 kilometer - svær 
Bane 2: cirka 2,1 kilometer - svær 

Bane 6: cirka 1,6 kilometer - svær 
Bane 3: cirka 2,0 kilometer - mellemsvær 

Bane 4: cirka 1,7 kilometer - let 

Bane 5: cirka 1,4 kilometer - begynder 
 

Lørdag og søndag vil der være mulighed for at vælge mellem følgende baner: 

Grøn 2,5 km (begynder) 

Hvid 3,5 km (let)  

Gul 4 km (mellemsvær) 

 

Sort 3 km (svær)  

Sort 4 km (svær)  
Sort 5 km (svær) 

 

Sort 6 km (svær) 

Sort 7 km (svær) 
Sort 9 km (svær) 

 

Alle banelængder er cirka længder.  

Start tider  

Fredag kl. 18.30 – 19.30  

Lørdag kl. 12.00 – 14.00 

Søndag kl. 10.00 – 12.00 

Der vil være fri start alle dage.  

 

Startafgifter 

Fredag  

-21 år: 60 kr. inkl. touchfree EMIT-brik 

Øvrige: 80 kr. inkl. touchfree EMIT-brik 

Lørdag/søndag 

- 21 år: 70 kr. pr. dag.  Leje EMIT-brik 25,- kr. pr. dag 

Øvrige: 100 kr. pr. dag. Leje EMIT-brik 25,- kr. pr. dag 

Åbne baner 

Der vil være mulighed for at købe baner på stævnepladsen alle dage (de 

samme baner som der tilmeldes via o-service). Pris + 30 kr. i forhold til prisen 

i o-service. 
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Tilmelding 

Der skal tilmeldes særskilt til hver enkelt dag via o-service senest søndag den 

24. juni.  

Efter den 24. juni henvises til at købe baner på stævnepladsen. 

Stævnekontoret åbner 1 time før start alle tre dage  

 

Betaling til Vestjysk Bank. Reg. 7600 konto 1079771. 

Kontaktperson: Niels Henrik Olesen, V.F. Welschsvej 1, 7500 Holstebro.  

Mobil 30287347, mail nielshenrikolesen@gmail.com 

Udenlandske løbere kan tilmelde sig ved at sende en mail til stævneleder og 

betale på stævnekontoret. 

Børnebaner  

Der er gratis børnebaner både lørdag og søndag. Børnebanernes start og mål i 

nærhed af stævnepladsen. Der er præmier til alle børn, der løber børnebanen. 

Børneparkering  

Der er ikke børneparkering. 

Camping /overnatning 

Camping/overnatning kan forhåndsreserveres på Mejdal Camping, Birkevej 25, 

Mejdal, 7500 Holstebro. mailto:mejdal@dcu.dk eller +45 97 42 20 68. 

Forhåndsreserveringen betyder, at der er mulighed for en samlet placering. 

Villatelte og campingvogne til normalpris, men rabat kan opnås som DCU-

medlem (undersøg selv). Øvrige udgifter er som anført på hjemmesiden 

(strøm, campingvogn, linned, hytter m.m.).  

Forskellige hytter kan lejes til lav-sæsonpris, forudsat reservering inden 1. 

juni. En stor fælles opholdsstue til ca. 80 personer kan alle frit anvende. 

VIGTIGT! Bestilling sker direkte til campingpladsen inden - og det er vigtigt at 

der henvises til Vestjysk 2-dages ved tilmeldingen.  

Diverse oplysninger 

Løbene er selvstændige løb, så det er ikke nødvendigt at deltage alle dage. 
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Afbud: Det er ikke muligt at få tilbagebetalt startgebyr, men det er gebyrfrit at 

ændre navn på løber. 

Overtrækstøj: Ingen transport af overtrækstøj. 

Resultatformidling: På stævnepladsen samt på hjemmesiden.  

Forplejning: Vil igen i år foregå i vores velassorterede kiosk, hvor der sælges 

frokostboller og meget andet godt. (lørdag og søndag) 

Toiletvogne: Forefindes på stævnepladsen. (lørdag og søndag). 

Instruktion: Kan findes på Vestjysk Orienteringsklubs hjemmeside en uge før 

løbet. 

Ekstra: Skal du have underholdning lørdag aften, så se på 

http://www.musikteatret.dk/program/open-air-ved-teatret-2/, her spiller Big 

Fat Snake og Thomas Helmig. 

Stævneorganisation 

Banelægger fredag – Jesper Lundsgaard, Vestjysk OK 

Banelægger lørdag – Poul Schøler, Vestjysk OK 

Banelægger søndag – Lars Ole Kopp, Vestjysk OK 

Stævneleder fredag –  Ann-Vibeke Mose, Vestjysk OK 

Stævneleder lørdag og søndag – Ann-Vibeke Mose og Varny Vestergaard, 

Vestjysk OK  

 

Vel mødt til alle 

Hvis du er ved at planlægge dine sommerløb og mangler oplysninger om 

Vestjysk 2-dages – så send en mail til:  

Ann-Vibeke Mose, 31 51 44 11, avm@ucholstebro.dk 

Varny Vestergaard, 21 42 66 60, vsv@webspeed.dk 

 

Facebook – Vestjysk 2-dages 2018 – følg siden og du vil løbene modtage 

opdateringer. 
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(ændring i version 2, sprint bane 6 er ændret fra let 3,1 km til svær 1,6 km) 
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