SIDSTE NYT FRA STÆVNELEDELSEN:
Dato:

Søndag den 10. maj 2015

Løbsområde:

Nymindegab Plantage Nord og Syd samt Blaabjerg Plantage
Dette er anden gang at Wild West afholdes i dette område.
Sidste gang var i 1952.

Terrænbeskrivelse:

Området har næsten overalt præg af sandflugt og byder på
en spændende natur med klitter, kystskrænter, "bjerge",
hede, egekrat og plantage. Man kan være heldig at se
noget af det kronvildt, som lever vildt i plantagen og en
sjælden gang en orienteringsløber.

Stævnecenter:

Blåbjerg friskole. Her tilbydes Overnatning, aftensmad og
morgenmad… se tilmelding og pris i o-service..
Bemærk at overnatning er gratis og det foregår i skolens
idrætshal på hårdt underlag, så medbring liggeunderlag.

Kort:

De sædvanlige gode gamle kort 1:20.000
Og nyere O-kort af god kvalitet

Løbsklasser:

Wild West ca. 25km - start ca. kl. 01:30 (gamle kort)
Nordvest ca. 16km – start ca. kl. 01:30 (gamle kort)
Nedstående baner tilbydes o-kort og gamle kort
Prærieløbet ca. 10km – start kl. 05:30 (når det er lyst nok)
Morgen 1. ca. 8km- fri start 7:00 til 8:00
Morgen 2. ca. 6km – fri start 7:00 til 8:00
Morgen 3. ca. 5km – fri start 10:00 til 11:00

Kontrol:

Emit tidtagning.

Tilmelding:

Via O-service klubvis senest søndag den 3. maj 2015
D/H-20: 70 kr. / D/H21-: 110 kr. / Morgen 1-2-3: D/H 60 kr.
Eftertilmelding muligt indtil fredag den 8. maj 2015 mod
tillæg på 50 kr.

Madpost/skiftetøj:

WW og NV løbere som ønsker mad og skifttøj bragt ud til
”madposten” skal henvende sig til stævnekontoret med det
de ønsker bragt ud. Det skal være i en plastpose eller lign.
Vi har navneseddel som bindes ved posen..

Kiosk:

Der vil være kiosk m/ kaffe/the/øl og vand, brød, kage og slik.

Slutinstruktion og startlister onsdag aften.
Stævneledelse:

Stævneleder: Lars-Ole Kopp. larskopp@live.com
Gert Johannesen
Banelægger: GJ / LOK
Banekontrol: Jan Nielsen

