Vestjysk 6- dages 2020

Instruktion
Løbsområde
HUSBY

Det oprindelige tiltænkte løbsområde var i den nordlige og nytegnede del af HUSBY
klitplantage, men da der ikke kunne gives tilladelse til en samlet stævneplads (p.gr.a.
COVID-19), blev alternativet to startområder ved offentlig vej i den sydlige del. Derfor er
det desværre kun de længste baner der berører det nytegnede område, men hele
løbsområdet er opdateret frem til 15. juni.
Det henstilles, at man kun opholder sig i start- og målområderne i kortest mulig tid af
hensyn til parkering og forsamlingsmax.

Start- og
målområde

Mødested, den 25., 26. og 27. juni https://goo.gl/maps/iGDZqxHn1qBhdhZs5 - der er to
startsteder. Startstedet fremgår af kortet.
Mødested, 28., 29, og 30. juni https://goo.gl/maps/UrLjUMSdTXXuqCA29 - der er tre
startsteder. Startstedet fremgår af kortet. Der er ikke gudstjeneste søndag den 28. juni,
så p-plads ved kirken må benyttes. Der må gerne være et par ledige pladser, så gæster til
kirkegården kan få sat bilen.
Mødested – sprint i Holstebro by - Lystanlægget 1, Holstebro – den 25. til 30. juni.
Der vil ikke være personel fra Vestjysk Orienteringsklub til stede ved start og mål.

Starttidspunkt

Der må løbes mellem kl. 8 og 18. Tidtagning sker ved egen foranstaltning.

Poster Husby

Posterne er afmærket med skærm og en papirlap med kontrolnr.
Der er ikke vejvisning til startposterne, så brug kortet til startstedet.

Poster
Holstebro

Posterne er el-skabe med nummer til kontrol (så ingen postskærme eller anden
afmærkning).

Baner

Grøn 2,5 km (begynder)

Sort 3 km (svær)

Sort 6 km (svær)

Husby

Hvid 3,5 km (let)

Sort 4 km (svær)

Sort 7 km (svær)

Gul 4 km (mellemsvær)

Sort 5 km (svær)

Sort 9 km (svær)

Alle banelængder er alle inden for 200 m af de anførte distancer begge dage.
Mange poster indgår på flere baner, men de længere baner er ikke en forlængelse af
de kortere baner.
Posterne står generelt ikke tæt.
Der er ingen væske på banerne.

Baner
Holstebro

2,9 km svær

Pris

50 kr. pr. bane i Husby

4,0 km svær

0 kr pr bane i Holstebro
+ 20 kr hvis du ønsker at vi skal printe på rivfast papir

Løber du flere baner pr dag, skal du kun betale for den første bane
Kort

Du skal selv udskrive dine kort fra menupunktet "Vestjysk 2-dages 2020" på Vestjysk
Orienteringsklubs hjemmeside Vestjysk Orienteringsklub. Alle kort er i A4 format.
Har du ikke en printer, kan du bestille og købe kort, der dog skal bestilles senest den 27.
juni på dette link Vi benytter en almindelig printer til udskrift og tager 20 kr. pr. kortprint.
Vi udskriver på vand- og rivfast papir.
Banerne Grøn, Hvid, Gul og Sort 3 og 4 km er i målestok 1:7.500. Øvrige i 1:10.000.
Sprintbaner i Holstebro er i 1:5.000
De bestilte kort kan hentes på Græmvej 75, Husby, 6990 Ulfborg fra den 25. til den 30.
juni, mellem kl 8-18.

Betaling

Overfør til 7600 konto nr. 1081389, eller Mobilepay på 51905809 (navnet på mobilepay
er Poul Schøler Vestjysk Orienteringsklub)
Betal senest den 1. juli 2020

Løbsafgift

Alle de indtægter vi får, deles mellem DOF og Vestjysk Orienteringsklub. 75% til DOF og
25% til Vestjysk Orienteringsklub (så håber vi at få dækket vores udgifter ved dette
Corona løb
)

Resultatliste

Efter løbet kan du indtaste din tid: link til indtastning af tid og hver aften vil Vestjysk
Orienteringsklub lave en "tillidsresultatliste " for de enkelte baner. Resultatlisen uploades
til www.vestjyskorientering.dk

O-track

Banerne kan uploades til o-track – for fairness, udlad at se de andres vejvalg før du løber.

Camping

Nissum Fjord Camping har lovet at lave et område for o-løbere – så sig du er o-løber, når
du booker camping. Kontaktoplysninger – Klitvej 16, 6990 Ulfborg, 97 49 60 11

Toilet

Tag selv toiletpapir med, da det ikke er sikkert at de offentlige toiletter har disponeret
med ekstra besøg.

Den 25. 26. og 27. juni – Husby Vest - ved P-plads er der et offentligt toilet.
Den 28., 29 og 30. juni er der parkering ved kirken – hvor et enkelt toilet forefindes.
Sprint i Holstebro – der henvises til offentlige toiletter.
Korttegnere

Bjarne Olsen, Mogens Vennevold, Poul Schøler, Lars Storper og Ole Fuglsbjerg.

Organisation

Banelægger HUSBY vest den 25., 26. og 27. juni: Jesper Lundsgaard
Banekontrol: Poul Schøler
Banelægger HUSBY øst den 28., 29. og 30. juni: Varny Vestergaard
Banekontrol: Flemming Sasser
Information: Ann-Vibeke Mose, avm@ucholstebro.dk, 31 51 44 11

Bemærkninger Skulle du have bemærkninger til afviklingen, banerne eller måske ris/ros til arrangørerne,
til løbene
så brug Facebook Vestjysk Orienteringsklub Vestjysk Orienteringsklub - Startside eller
mail avm@ucholstebro.dk.
På Facebook må du meget gerne dele billeder og fortælle om dine oplevelser – vi ses til
Vestjysk 2-dages i 2022.
Det er vigtigt, at I hver især sørger for at overholde afstandskravene og reglerne om forsamlingsmax. Der
må IKKE være stævnepræg og vi løber hver for sig.

