Natteravnen 2007
- natløb i midt og vest
10.10 Skive AMOK: Krabbesholm
17.10 Viborg OK: Undallslund
24.10 Vestjysk OK: Kjærgårdsmølle
31.10 Karup OK: Donsø Øst
Fælles oplysninger
Bane 1 sort (s) 7,5 km
Bane 2 sort (s) 6 km
Bane 3 sort (s) 4,5 km
Bane 4 gul (ms) 4,5 km
Bane 5 hvid (let) 2,5 km
Startafgift: -20: 40 kr., øvrige: 50 kr.
Tilmelding: en uge før via O-service
Start: fri start kl. 19-20
Eftertilmelding: til og med løbsdag: + kr. 10
Eftertilmelding i O-service indtil mandag kl. 20
Evt. EMIT-leje: 10 kr.
Fortæring: kiosk med let sortiment
Gennemgående konkurrence:
På hver bane afvikles en samlet konkurrence om NATTERAVNS-FADET.
Banevinder tildeles 100 point. Tre bedste resultater tæller.
10.10 Skive AMOK: Krabbesholm, 1:7500, rev. 2006, ækv. 2,5 m.
Mødested/bad/omkl: Skive Stadion (Skive AMOK klublokale)
Info: Gert Johannesen, gertconnie@gmail.com tlf. 41263086
Terræn: Krabbesholm er en alsidig skov, der dækker et meget alsidigt løbeområde i park, by og skov.
Der er et rigt og alsidigt stibillede. Terrænnet er svagt til svært kuperet. Gennemløbligheden er generelt let.
Selv om skoven er lille, er der mange sjove og svære detaljer, og der er rig mulighed for at komme ud for svær orientering.
17.10 Viborg OK: Undallslund 1:10000, 2,5 m, 2007
Mødested: Viborg OK klubhus, Skivevej 93, Viborg
Bad/omkl: Toilet, bad og omklædning i klubhuset så længe plads og vand rækker
Info: kgadeprivat@mail.dk 86629263
Terrænbeskrivelse: Nærskov med veludviklet stinet. Nogen kupering i visse områder. Mange små finurlige detaljer.
I løbsområdet indgår også det tidligere militære område med mange bunkers.
24.10 Vestjysk OK: Kjærgårdsmølle 1:10.000 printet, rev. 2007, ækv. 2,5 m
Mødested: Naturskolen Kjærgårdsmølle
Afm: fra Ølby og A 16 (ml. Holstebro og Struer)
Bad/omkl: intet bad, men omklædningsmulighed.
Info: lars@vendelbjerg.dk/ 4098 3499
Terræn: Varieret plantage med mange stier, relativt letløbet. I den syd-østlige del - tæt på start/mål - findes et større åbent
område med en del slugter.
31.10 Karup OK: Donsø Øst, 1:10.000, rev. 2007, ækv. 2,5 m
Mødested: Feltskydebanen ved Flyvestation Karup
Afm.: Rute 467 på vejen mod Aulum ca. 400 m vest for den civile lufthavn
Bad/omkl: : intet bad, men omklædningsmulighed og toiletter.
Info:jannielsen@sport.dk/20837169
Terræn: Donsø Sande Øst og Karup Ådal er øvelses- og skydeområde ved Flyvestation Karup. Terrænet bærer præg af at
det har været øvelsesterræn for flyvestationen. Ådalen består af nåleskov med nogle åbne områder og en del våde områder.
Donsø Sande er en del af Karup Hedeslette og består af åben hede med spredt bevoksning. Terrænet er svagt kuperet med
et veludbygget vej- og stinet i den østlige del. I den vestlige del er der få og diffuse stier.

