
Wild West 
søndag d. 21. maj 2023

Indbydelse  

Husby Klitplantage og Vedersø Klit 

Årets Wild West runder et lille jubilæum, idet det 
nummer 40 i rækken, siden det første blev arrang-
eret i 1946 efter stort samme koncept, dog med 
tiden udvidet med baner på de i forhold til Wild West 
forkætrede nymodens kort!

Så velkommen til et langt, hårdt traditionelt 
orienteringsløb på løbets hjemmebaner, klit-

plantager med udfordringer på gamle kort, 
men med ”læsbare udgangspunkter til 

postene.

Løbsområde:
Husby Klitplantage og Vedersø Klit er vel 

så langt man kan komme mod vest, hvor 
vinden suser og bølgerne slår mod kysten. Om-

rådet har kun været brugt en gang tidligere i Wild 
West sammenhæng – i 2011, hvor Henrik 

Markvardsen vandt med 59 minu�er foran nummer 
to....der er noget at leve op til!

Terrænbeskrivelse:
Terræn med alt, hvad der hører til et rigtigt WW: Udfordrende 

orientering teknisk og fysisk med vekslende beplantning fra åbne 
klit- og hedeområder over åben blandet skov og tæ�ere fyrrekrat. 

De�e opleves intenst fra mørk nat over solopgang til dag.

Stævnecenter: 
Husby Efterskole, hvor alle de tilbudte faciliteter �ndes, parkering, stævne-

kontor, omklædning, bad, hvilemulighed før og efter løbet samt forplejning.
Stævnecentret er åbent lørdag d. 20. maj  fra kl. 14.

Der kan overna�es i eget lille telt eller i klasselokale efter behov gratis og behøver 
ikke forudbestilling. Ønskes der mere komfort, eller tager man familien med henvis-
es til Fjand Badeby, som ligger i nordspidsen af løbsområdet (info@�andbade-
by.dk). Ved evt. henvendelse, nævn at du er WW deltager.

I samarbejde med skolen tilbydes aften- og morgenbu�et til hhv. 100 og 40 kr. 
Begge dele skal bestilles sammen med tilmeldingen i O-service.



Kort: 
Wild West Nordvest og Prærieløb løbes på 
4-cm kort fra 1964 med 2,5 meter ækvidis-
tance og 0 grader misvisning. Af hensyn til 
læsbarheden er kortet forstørret til 
1:20.000. Trykt på vandfast papir.
Morgenbaner løbes på almindeligt o-kort fra 
2022 i målestok 1.10.000 og ækvidistance 
2,5 meter.
Postbeskrivelser (IOF-norm) er påtrykt kortet.
Der udleveres ikke løse postbeskrivelser.                                           

Løbsklasser:       
Wild West: Ca. 27 km, navneopråb kl. 01.30, fælles gang til samlet start kl. ca. 02.00.
Nordvest: Ca. 16 km, navneopråb kl. 01.30, fælles gang til samlet start kl. ca. 02.00
Prærieløbet: Ca. 10 km, samlet 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 (alle skal være tilmeldt).

Startafgift: 
Wild West, Nordvest, Prærieløbet: 
D/H -20   : 100 kr. 
D/H 20+ : 140 kr. 
Morgenbaner: 85 kr.  
Leje af SI brik: 15 kr. 
(Ved manglende a�evering 450,-)

Stævneledelse: 
Stævneleder: 
Torben Jørgensen, 
torben@sondergaard.com, 
mobil 28551665
Banelægger: Mogens Hagner
Banekontrol: Kurt Lyndgaard 
Stævnekontrol: Anker Møller
Overdommer: oplyses senere

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

Tilmelding og betaling: 
Klubvis tilmelding fredag d. 12. maj 
2023 (lidt mere end en uge før aht. 
aftale om bespisning på skolen) via 
O-service til Anker Møller, 
anker@mollers.nu. 
Tilmelding er først gældende, når star-
tafgiften er modtaget.
Indbetales klubvis til Jyske Bank konto 
7844-7766557, mærket ”Wild 

Eftertilmelding: 
Modtages så længe kortbeholdningen 
rækker og senest fredag d. 19. maj kl. 
21.00 via O-service til
anker@mollers.nu. 
Tillæg på 25 kr. til startafgiften.

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