Instruktion
Natteravnen 3 - 2015
Stævnedag

Torsdag d. 3. december 2015.

Stævneplads/center

Nedlagt dambrug, Tvis Møllevej 15, stævnekontor åbner kl. 17.00. Der vil ikke
være toiletter og bad. Der vil ikke være afmærkning, se nedenstående link
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z_1YghzWMiCo.krQXeTjgIl1o&usp=sharing

Løbsområde

Ved Vandkraftsøen.

Kort

Tvis Kloster 1:10:000, ækvidistance 2,5 m., nytegnet 2015. Korttegner Lars
Storper. Kortet er printet og i plastlommer.

Terrænbeskrivelse

Området omkranser Vandkraftsøen på øst og sydsiden.
Meget varieret løbeområde med småplantager, løvskove, ”græs/lyng sletter”,
mange små søer, flere vandløb. Området vi skal løbe i omfatter endvidere det
nedlagte dambrug, Tvis Mølle. Dambrug med tilhørende meget varierende
naturarealer.
Kurvebilledet er ligeledes varieret med rigtig gode postplaceringsmuligheder.

Der er flere fårehegn i området, men alle er uden strøm.
Bliv ikke bange, hvis der i mørket pludselig dukker nogle får op imellem de små finurlige
bakker i området, idet der i flere af indhegningerne græsser en del fredelige får.
Postbeskrivelse

IOF-symboler. Forefindes på kortet. Der udleveres løse postbeskrivelser mod
forevisning af forsvarlig fastgørelse.

Baner

Bane 1:

7,1 km

24 poster

Sort, Svær

Bane 2:

5,5 km

19 poster

Sort, Svær

Bane 3:

4,5 km

16 poster

Sort, Svær

Bane 4:

3,5 km

15 poster

Sort, Svær

Bane 5:

4,3 km

15 poster

Gul, Mellemsvær

Kontrolkort

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Åbne Baner

Kan købes indtil kl. 18:30 eller så længe lager haves.

Start

Start fra kl. 18:00 til 18:45 eller når det er mørkt.
Fri start, dog styret med min. 2 min mellem startende på samme bane.

Afstande

Parkering – stævneplads: 100 – 400 m.
Stævneplads-start: max. 50 m.

Bad/omklædning

Der tilbydes ikke bademulighed, dog indendørs omklædning.

Forplejning

Kiosk med begrænset udvalg.

Startafgift

H/D – 20:
kr. 50,H/D 21- :
kr. 60,Leje af emit brik: kr. 15,Eftertilmelding + 15 kr.

Resultatliste

Ophænges på stævneplads.
Vises desuden på Vestjysk Orienteringsklubs hjemmeside
http://www.vestjyskorientering.dk/ fra d. 5. december

Løbsledelse

Stævneleder
Banelægger
Banekontrol

Ann-Vibeke Mose
Varny Vestergaard
Lars Storper

31 51 44 11

