
Wild West 
søndag d. 30. maj 2021

Indbydelse  

Stenbjerg og Hvidbjerg Klitplantager 

Wild West er en klassiker 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 “læs-
bare” udgangspunkter til posterne. 

Stenbjerg og Hvidbjerg helt ude mod vest i 
Thy, hvor vinden suser og bølgerne hamrer 

mod kysten. Området har kun været brugt en 
gang tidligere i Wild West sammenhæng - for 30 

år siden, hvor Bo Simonsen vandt i et spurtopgør 
med Carsten Jørgensen.

Terrænbeskrivelse
Klitplantager med alt, hvad der hører til et rigtigt Wild West: 

Udfordrende orientering teknisk og fysisk med vekslende 
beplantning fra åbne hede- og kli�erræner over åben blandet skov 

til tæ�ere fyrrekrat. De�e opleves intenst fra mørk nat over solop-
gang til dagslys.

Stævnecenter 
Stenbjerg Kro, hvor der er parkering, overnatningsmulighed, forplejning og bad. 

Stævnecenteret er åbent fra lørdag d. 29. maj kl. 14.00.

Overnatning i lille telt på den tilhørende campingplads koster 75 kr og kan bestilles 
sammen med tilmeldingen i O-service. Stenbjerg Kro tilbyder dertil værelser og 
hy�er, som kan bestilles direkte på hhv. www.stenbjerg-kro.dk eller kh-camp.dk.
 
I samarbejde med kroen tilbydes varm aftensmad lørdag samt morgenbu�et 
søndag til hhv. 100 og 75 kr. Begge dele skal bestilles sammen med tilmeldingen i 
O-service.

Løbsområde



Kort: 
Wild West, Nordvest og Prærieløb løbes på 4 
cm kort, revideret i 1960 og med enkelte ret-
telser 1964. Kortet er forstørret til 
1:20.000 af hensyn til læsbarheden og 
printet på vandfast papir. 
Misvisningen er 0 grader.
Morgenbanerne løbes på almindeligt oriente- 
ringskort. 
Målestok 1:10.000, ækvidistance 2,5 m.
Postbeskrivelser (IOF-norm) er påtrykt kortet. 
Der udleveres ikke løse beskrivelser.
                                             

Løbsklasser:       
Wild West: ca. 27 km. Navneopråb kl. 01:30, start ca. 02:00.
Nordvest: ca. 16 km. Navneopråb kl. 01:30, start ca. 02:00.
Prærieløbet: ca. 10 km. Start kl. 05:30
Morgenbaner: 
Morgen 8: ca. 8 km. Morgen 6: ca. 6 km. Morgen 4: ca. 4 km. Fri start 
mellem kl. 07.00 og 08.00.
Samløb er tilladt på alle baner

Startafgift: 
Wild West, Nordvest, Prærieløbet: 
Junior (-20 år): 90 kr 
 Senior (21+ år): 130 kr.
Morgenbaner: 75 kr.
Leje af SI brik: 15 kr.

Stævneledelse: 
Stævneleder: Torben Jørgensen, 
torben@sondergaard.com, 
tlf. 28551665/86898117.
Banelægger: Kurt Lyndgaard
Banekontrol: Jens Kristian Kjær-
gaard, Hans Vendelbjerg
Stævnekontrol: Kell Sønnichsen

Kontrol: 
Der beny�es Sportident. Lejebrik-
ker udleveres på stævnekontoret.
OBS! WW-banen kræver stor brik 
(mere end 30 kontroller)

Tilmelding og betaling:  
Klubvis tilmelding senest søndag den 
23. maj 2021 via O-service til Kell 
Sønnichsen, kell@soenniksen.dk. 
Tilmelding er først gældende når start-
gebyr er modtaget. 
Indbetales klubvis til OK Pan på konto 
1551 0016997889.

Eftertilmelding: 
Modtages så længe kortbeholdningen 
tillader og senest fredag den 28. maj 
kl. 23.00 til Kell Sønnichsen, 
kell@soenniksen.dk. Tillæg 25 kr til 
startafgiften.

Præmier: 
Krondyrsstang til bedste mand og 
kvinde på Wild West banen. Præmier til 
bedste mand og kvinde på Nordvest og 
Prærieløbet.
Wild West rygsækmærke til alle, der 
gennemfører Wild West første gang.
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