Indbydelse

Wild West

Svinkløv og Kollerup Klitplantager
søndag d. 21. maj 2017

Wild West er en klassikker i dansk orienteringsløbs
historie. Det første Wild West blev arrangeret i
1946 og konceptet er stort set blevet bevaret
siden. Langt, hårdt traditionelt orienteringsløb på
ældre kort primært arrangeret i klitplantager.
Sådan bliver også årets Wild West.
Hårdt og udfordrende, men med
“læsbare” udgangspunkter til posterne.

For første gang i løbets lange historie er
samløb af 2 eller flere officielt tilladt, idet
vi herved håber at gøre deltagelse attraktiv
også for de, der ikke har prøvet det før, og som
gerne vil have en kammerat at støtte sig til.
Herved håber vi, at flere får prøvet den danske
o-verdens ultimative oplevelse!
Svinkløv og Kollerup Klitplantager i Jammerbugten, hvor Svinkløv er jomfrueligt i WW sammenhæng, mens Kollerup Plantage
sammen med Klim Plantage sidst blev besøgt for 20 år siden, hvor
løbet blev vundet af Rasmus Holm Jensen på knap 5 timer for de 27
km.
Svinkløv Camping,
hvor der er parkering, overnatningsmulighed, cafeteria og bad.
Stævnecentret er åbent fra lørdag d. 20. maj kl. 14.00.
Svinkløv Camping tilbyder teltpladser og hytter, som, hvis det ønskes, skal bestilles direkte ved campingpladsen: www.svinkloevcamping.dk.
På pladsen er der kiosk og opholdslokale. I kiosken kan købes kaffe/the og brød mv.
til morgenmad, og som kan spises i opholdslokalet. Dette behøves ikke forudbestilt.
Desuden tilbydes et varmt aftensmåltid lørdag til kr. 60,-. Dette bestilles sammen
med tilmeldingen på o-service

Wild West og Nordvest løbes på 4 cm kort
(1:25.000 Målt 1881-1883, rettet 1964)
og som er opfotograferet til1:20.000 af læsbarhedsgrunde. Kortet er trykt på vand- og
rivfast papir.
Misvisningen er 0 grader.
Til Prærieløb og Morgenbane kan man vælge
mellem ovenstående kort og alm. o-kort
Postbeskrivelser (IOF-norm) er påtrykt kortet.
Der udleveres ikke løse beskrivelser.
Wild West ca. 25 km Start: Kl. 01.30
Nordvest ca. 16 km Start: Kl. 01.30
Prærieløbet ca. 10 km Start: Kl. 05.30
Morgenbaner: 1 ca. 6 km. 2 ca. 8 km
Fri start mellem kl. 7.00 og 8.00
Som noget nyt er samløb
tilladt på alle baner.

Klitplantager med alt, hvad der
hører til et rigtigt Wild West:
Udfordrende orientering teknisk
og fysisk med vekslende
beplantning fra åbne hede- og
klitterræner over åben blandet
skov til tættere fyrrekrat.
Dette opleves intenst fra mørk
nat over solopgang til dagslys

Wild West, Nordvest, Prærieløbet:
D/H -20 : 80 kr.
-D/H 20- : 120 kr.
Morgen:
D/H 65 kr.
Leje af SI brik: 15 kr.
(Ved manglende aflevering 450,-)

Der benyttes Sportident. Lejebrikker udleveres på stævnecentret.

Krondyrsstang til bedste mand og
kvinde på Wild West banen,
Wild West rygsæksmærke til alle, der
gennemfører Wild West første gang.

Senest fredag d. 19. maj kl. 23.00
til stævneleder Torben Jørgensen,
torbenj@energimail.dk,
tlf. 28551665 / 86898117

Klubvis tilmelding senest
søndag d. 14. maj 2017 via O-service.
Tilmelding er først gældende når
startgebyr er modtaget.
Indbetales Klubvis til Konto 1551
16997889
Stævneleder:
Torben Jørgensen
torbenj@energimail.dk,
tlf. 28551665/86898117
Banelægger:
Knud Sørensen
Banekontrol: Kurt Lyndgaard
Stævnekontrol: Finn Hother Madsen
Overdommer: oplyses senere
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