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Vestjysk 2-dages 2022  
Fredag 17. juni: Sprint i Holstebro By. 

Lørdag 18. juni og søndag 19. juni: Husby Klitplantage.  
 

Stævnepladser  

Fredag: 

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

Lørdag/søndag: 

Bredt græsareal i tilknytning til god vej midt i Husby Klitplantage.  

Start og mål i forbindelse med stævnepladsen. 

Parkering 300-600 m fra stævneplads. 

 

Kort 

Sprint i Holstebro. Holstebro midtby, revideret i 2022. Print 1:4.000. 

Husby Klitplantage. Revideret  i 2022. Lange baner (9 og 7 km) 1:10.000, 

øvrige 1:7.500 

En klitplantage med blandet skov, vindfældede områder, klitområder med 
spredt bevoksning og områder med rene klitter. Nogle områder er med et 

meget detaljerigt kurvebillede, og samtidig med meget få stier og veje. 

  

Baner  

Fredag vil der være mulighed for at vælge mellem følgende 5 baner : 

Let 2,3 km -  Mellemsvær 3,0 km - Svære  2,2 km,  2,8 km og 3,3 km. 

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) 
 

Blå  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. 18.00 – 19.15  

Lørdag kl. 12.00 – 14.00 

Søndag kl. 10.00 – 12.00 

Der vil være fri start alle dage.  
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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 (de samme baner 

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

Tilmelding 

Der skal tilmeldes særskilt til hver enkelt dag via O-service senest mandag den 

6. juni.  

Efter den 6. 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 

Betalingsmodtager: Poul Schøler, mobil 51905809, scholer.poul@gmail.com 

Udenlandske løbere kan tilmelde sig ved at sende en mail til vsv@webspeed.dk 

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 

En god mulighed med hytter og fælleshus er i Fjand Badeby i nordkanten af 

Husby Klitplantage. Hjemmeside www.fjandbadeby.dk eller 21279906. 

Alternativt camping/overnatning på Nissum Fjord Camping, Klitvej 16, Fjand, 

6990 Ulfborg.  Hjemmeside www.nissumfjordcamping.dk eller 97496011. 
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Diverse oplysninger 

Løbene er selvstændige løb, så det er ikke nødvendigt at deltage alle dage. 

Afbud: Startgebyr tilbagebetales ikke, men løbernavn kan ændres. 

Resultatformidling: På stævnepladsen samt på hjemmesiden 

/www.vestjyskorientering.dk 

Forplejning: Velassorteret kiosk på stævnepladsen.  

Toiletvogne: Forefindes på stævnepladsen.  

Stævneorganisation 

Banelægger fredag – René Bitsch, Vestjysk OK 

Banelægger lørdag – Varny Vestergaard, Vestjysk OK 

Banelægger søndag – Varny Vestergaard, Vestjysk OK 

Banekontrollant fredag – Mogens Vennevold, Vestjysk OK 

Banekontrollant lørdag – Poul Schøler, Vestjysk OK 

Banekontrollant søndag – Poul Schøler, Vestjysk OK 

Stævneleder fredag –  Lars-Ole Kopp, Karup 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 vsv@webspeed.dk. 

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

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