
 
Instruktion til Vinterlang 5/2023 

                         
     Søndag den 26. februar 2023 i skovene omkring Holstebro 
 
Klassifikation ** 

Baner 1: 19,4 km. svær, 36 poster, kortvend. 
2: 15,1 km. svær, 28 poster, kortvend. 
3: 10,2 km. svær, 22 poster, kortvend. 
4: 6,1 km. svær, 14 poster. 
5: 3,4km. svær, 11 poster. 
Alle baner på O-kort 1:10.000 i A4-størrelse og 
trykt på vandfast papir. 
De første 3 poster på alle baner ”klippes” i fri 
rækkefølge.  
Alle baner undtagen 3,5 km: Jernbanespor 
passeres hvor der ikke er overgang, så vær 
meget opmærksom på tog. Tilsvarende skal 
forsigtighed udvises ved passage af Ringvejen. 

Mødested, 
parkering og 
afmærkning 

Stævneplads er Skovlund Naturskole, Nybovej 
28, 7500 Holstebro. Der er parkering ved skolen. 
Afmærkning fra Nybovej. 

Stævnekontor Stævnekontoret vil være bemandet fra kl. 09.00 

Afstande Parkering til stævneplads: 50-100 m 
Stævneplads til start: ca. 50 m 

Kort/skove Skovlund Plantage/Søndre Plantage/Nybohøje 

Plantage/Vestre Plantage/Nibsbjerg Plantage. 
Ækvidistance på alle kort er 2,5 meter. 
Tegnet/revideret mellem 2012-2023.  

Terræn Skovlund Plantage: Generelt fladt med få detaljer 
og med svært gennemløbelige områder og ret 
stifattigt. 
Søndre Plantage: Småkuperet og stirigt i nogle 
områder, andre flade og med tæt lav bevoksning. 
Nybohøje Plantage: Store dele nyopvokset med 
svær gennemløbelighed. Område omkring 

Ringvejen storkuperet og detaljerigt. 
Vestre Plantage: Forvirrende stirigt på en meget 
detaljerig øst-vestgående skråning. Sydlige del 



med højt grundvand og meget varierende 
gennemløbelighed. 

Nibsbjerg Plantage: Mindre skov med en meget 
stirig og diffus bevokset grusgrav i den centrale 
del.  

Start Bane 1: 19,4 km. svær,  kl. 10:00 
Bane 2: 15,1 km. svær,  kl. 10:05 
Bane 3: 10,2 km. svær,  kl. 10:10 
Bane 4: 6,1 km. svær,   kl. 10:15 
Bane 5: 3,4km. svær,   kl. 10:20  

Væske Der er ikke væske på banerne. 
Mulighed for væske i egen beholder ved mål. 

Startafgift H/D-20: kr. 50  
H/D21-: kr. 75  
Lejebrik: kr. 15 
Kasserer: Poul Schøler, mobil 51905809. 

Kontrolsystem Emit.  Lejebrikker afleveres ved målgang. 
Bortkommet brik erstattes med kr. 500. 

Registrering Registrering på stævnekontor, hvor EMIT-
lånebrikker også udleveres. 
Løse postdefinitioner til holder udleveres her. 

Eftertilmelding Kan ske på løbsdagen så længe der er kort. 
Startgebyret tillægges kr. 20. 

Startliste og 
instruktion 

På Vestjysk Orienteringsklubs hjemmeside 
www.vestjyskok.dk senest torsdag den 23. 
februar. 

Resultater Løbende på stævnepladsen. Samlet resultat 
kommer på Vestjysk Orienteringsklubs 
hjemmeside www.vestjyskok.dk snarest efter 
løbets afslutning. 

Præmier Hurtigste løber på hver bane tildeles præmie. 

Kiosk Ja, med et rigt udvalg af lækre sager. 

Toiletter Der vil være adgang til toiletter  

Bad/omklædning Ingen bad, men mulighed for indendørs 
omklædning. Ingen løbesko i registrerings- og 
kioskområdet. 

Stævneleder Varny Vestergaard, mobil 2142 6660 

Banelægger Varny Vestergaard 

Stævnekontrol Ann-Vibeke Mose 

Banekontrol Mogens Vennevold 

Korttegner Primært Bjarne Olsen og Mogens Vennevold 

Tidtagning og 
resultater 

Lars-Ole Kopp 

 

http://www.vestjyskok.dk/
http://www.vestjyskok.dk/

