
WILD WEST  2021

INSTRUKTION

Stævnecenter
Stenbjerg Kro og Badehotel, Stenbjerg Kirkevej 21, 7752 Snedsted (kro@stenbjerg.dk, tlf. 97938085). 
Afmærkning i rundkørsel ca. 0,5 km øst for Stenbjerg.
Stævneplads, parkering og stævnekontor (åbent fra kl. 18 lørdag) på campingpladsen med indkørsel umiddelbart 
før kroen.
Campingpladsens toilet og bad benyttes. Baderummet har møntindkast for varmt vand til 1 kr. pr. minut. Der kan 
benyttes alle mønter fra 1 krone og op.
De, der har bestilt teltplads, henvender sig på kroen. Der er ingen indendørs omklædningsfaciliteter bortset fra en 
overdækket terrasse ved kroen. Ellers foregår omklædning i og ved bilerne.
For dem, der har bestilt måltider, serveres aftensmad mellem kl. 18 og 21 lørdag og morgenmad mellem kl. 8 og 
11 søndag. Hvis nogen, der ikke har forudbestilt, skulle ønske det, kan der ringes til kroen (se ovenfor) senest 
fredag kl. 15 og høre, om det er muligt. Aftensmåltidet er pasta med kødsovs, salat og flute ad libitum. 
Morgenmaden er buffet med det hele.
Der er ingen indkøbsmuligheder i Stenbjerg.

Corona-restriktioner
Coronaen påvirker jo som bekendt vilkårene for afvikling af vore stævner, og de generelle krav om afstand, ingen 
egentligt fælleskab på stævneplads mv. skal overholdes.
Vi vil gerne afvikle Wild West så traditionelt som muligt med samlet start efter navneopråb, som pga. 
antalsbegrænsning vil blive i to grupper (mere senere).
Der kræves ikke coronapas for deltagelse i stævnet. Det gør der til gengæld principielt for adgang til kroens 
indendørs faciliteter. Husk også mundbind. Vi anbefaler kraftigt, at alle er testet negative før løbet.
Repektér de alment gældende forholdsregler, hold afstand, bliv gerne så vidt muligt ved bilerne, og kom så sent 
som muligt til navneopråb.
Der er ikke væskeposter (se senere).

Kort

Wild West, Nordvest og Prærieløbet
Målestoksforhold 1:20.000, ækvidistance 2,5 meter. Målt 1881-83 og rettet 1964. Misvisning 0 grader.
Postbeskrivelser (IOF-symboler) er påtrykt kortet. Der udleveres ikke løse postbeskrivelser.
Printet på vandfast papir.

Morgenbaner
O-kort Stenbjerg 2018, målestok 1:10.000, ækvidistance 2,5 meter. 
Postbeskrivelser (IOF-symboler) er påtrykt kortet. Der udleveres ikke løse postbeskrivelser.
Printet på vandfast papir.

Terrænbeskrivelse
Klitplantager med alt fra åbne heder og klitter over åben blandet skov til tættere fyrrebeplantninger. Udfordrende 
og svær orientering, som et Wild West skal være med den intense oplevelse det er, at starte i mørke, opleve 
morgenens komme og slutte i fuldt dagslys.

Banelængder
Wild West 27,8 km med 34 poster. Madpost efter 12, 6 km
Nordvest 16,3 km med 19 poster.
Prærieløbet 10,4 km med 14 poster 

mailto:kro@stenbjerg.dk


Morgen 8 km 8,8 km med 12 poster
Morgen 6 km 5,9 km med 9 poster
Morgen 4 km 4,4 km med 6 poster

Poster
Alle poster er markeret refleks og o-skærm.

Kontrolsystem
SPORTident. Bemærk postantal på Wild West-banen kræver brik med mere end 30 stemplinger.
Tjek startlisten, om du står uden briknummer. I så fald skal bruges en lejebrik, som afhentes i stævnekontoret i 
god tid inden start.
Ved stævnekontoret vil der være en enhed for tømning af brik, som skal gøres inden navneopråb.

Start og starttider
Der vil som traditionen byder være navneopråb og fælles gang til startstedet for Wild West og Nordvestløbet. 
Navneopråbet bliver på asfaltvejen uden for kroen. På grund af coranarestriktionerne startes der i 2 grupper:
Wild West: Navneopråb kl. 01:30, derefter fælles gang til start.
Nordvest: Navneopråb kl. 01:45, derefter fælles gang til start.
Prærieløbet: Navneopråb kl. 05:00, derefter fælles gang til start.
Morgenbaner: Følg rød/hvid snitsling til ca. 400 meter til start. Fri start mellem kl. 07:00 og 08:00.

Madpost på Wild West
Der vil kunne afleveres en pose/taske af begrænset størrelse til dine fornødenheder undervejs, såsom skiftetøj, 
ekstra væske og energibarer etc. Denne pose/taske skal du aflevere mærket med dit startnummer, som 
fremgår af startlisten. Afleveres ved stævnekontoret senest kl. 01:00.
Efter brug på madposten placerer du posen/tasken i et afmærket område, så det kan ses, at den er klar til at blive 
transporteret til mål. Madposten er bemandet fra kl. 03.30 – 05.30. Evt. ikke benyttede poser/tasker vil blive bragt 
retur til stævnepladsen, så de er der  kl. 09.00 sammen med natlamper.

Væskeposter
Pga. coronarestriktionerne vil der ikke være væskeposter.  Så du skal selv medbringe den væske, du måtte have 
behov for under løbet. På Wild West banen kan du dog medsende ekstra væske til madposten. I mål vil der blive 
serveret suppe og vand.

Overtrækstøj
Overtrækstøj transporteres fra start til mål (bortset fra morgenbanerne).

Max tid
Wild West og Nordvestløbet: 10 timer.
Prærieløbet: 5 timer.
Morgenbaner: 3 timer.

Natlamper
Lamper lagt ved følgende poster vil blive bragt til stævnecenteret senest kl. 09:00:
Wild West Post 13 og post 16 (madposten) 
Nordvestløbet Post 10

Præmier
Der er det sædvanlige Wild West-trofæ – krondyrstangen til bedste herre og dame på Wild West banen.
Vinder i de øvrige klasser får noget lokalt til at komme til kræfter ved.
Præmier udleveres ved ”selvbetjening”, så større antal forsamlede undgås. Tidspunktet bliver ca. kl. 09:30.
Wild West stofmærke udleveres i mål til alle, der gennemfører deres første Wild West.



Dommer
Morten Kjær, Silkoeborg OK, som træffes ved kontakt til stævnelederen

Stævneledelse
Stævneleder:  Torben Jørgensen (tlf. 28551665)
Banelægger:  Knud Sørensen
IT, økonomi og stævnekonter: Kell Sønnichsen
Madpost: Per Lind Jensen og Kent Lodberg
Mål: Frank Linde
Stævnekontrol:  Kell Sønnichsen
Banekontrol: Jens Kristian Kjærgaard og Hans Vendelbjerg, OK Pan

GOD TUR TIL ALLE OG HELD OG LYKKE I DET WILDE WESTEN
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