INSTRUKTION TIL WILD WEST 21. MAJ 2017
STÆVNECENTER
Svinkløv Camping, Svinkløvvej 541, 9690 Fjerritslev.
Her finder I parkering, stævnekontor (åbner lørdag kl. 18), stort telt til ophold/omklædning, bad/toilet,
opholdslokale (forbeholdt de, der har bestilt aftensmad i tidsrummet 18-ca. 20, ellers åbent hele tiden)
Overnatning i hytte/telt bestilles direkte til campingpladsen (tlf. 98217180)
Stævnet har ingen kiosk. Der henvises til campingpladsens butik med et bredt sortiment.
I butikken kan købes, hvad man behøver til morgenmad, som spises i opholdslokalet eller udendørs.
Forudbestilling er ikke nødvendig. Der er ikke cafeteria.
Aftensmad serveres i opholdslokalet til de, der har bestilt, mellem kl. 18 og 18.45
KORT WILD WEST og NORDVEST
4 cm (1:25.000) fremstillet 1881-1883. Enkelte rettelser 1964
Ækvidistance 2,5 meter
Løbskortet er opfotograferet til 1:20.000 og printet på vandfast papir.
Misvisning 0 grader. Postbeskrivelser (IOF-symboler) er påtrykt på kortet.
Der udleveres ikke løse postdefinitioner.
O-KORT MORGENBANER OG PRÆRIELØB
O-Kort Svinkløv 2010 1:10.000 Enkelte rettelser 2014
Ækvidistance 2,5 meter
Postbeskrivelser (IOF-symboler) er påtrykt på kortet.
Der udleveres ikke løse postdefinitioner.
Prærieløbet, Morgen 1 & 2 kan frit vælge om de vil løbe på 4 cm kortet eller o-kort.
Der er begge kort ved start.
TERRÆNBESKRIVELSE:
Klitplantager med alt, hvad der hører til et rigtigt Wild West: Udfordrende orientering og
fysisk krævende med vekslende beplantning fra åbne hede- og klitterræner over åben blandet
skov til tæt fyrrekrat. Dette opleves intenst fra mørk nat over solopgang til dagslys
HEGN
Alle baner skal passere lave hegn med én eller 2 tråde omkring dyrefolde. Disse må passeres, men tag
hensyn og undgå skader på hegnene. Høje hegn omkring nyplantninger m.m. MÅ IKKE passeres.
TRAFIKEREDE VEJE
Området gennemskæres af flere trafikerede veje. Der er dog en øvre hastighedsgrænse på 40 km/t i hele
området. Ved passage/færdsel på disse har løberne ansvar for egen sikkerhed.
BANELÆNGDER
Wild West 25,7 km med 35 poster
Nordvest 16,4 km med 21 poster
Prærieløbet 10,3 km med 15 poster
Morgen 1 5,8 km med 10 poster
Morgen 2 8,2 km med 13 poster
POSTER
Alle poster er markeret med refleks og skærm
KONTROLSYSTEM
SportIdent. Wild West banen kræver ”stor” brik. Løbere tilmeldt med ”lille” brik vil

Skulle bruge lejebrik med stor kapacitet.
Tjek startlisten og se om du står uden briknummer. I så fald skal bruge en lejebrik, der afhentes på
stævnekontoret i god tid inden start.
Der vil ved indgangen til stævnekontoret være en enhed for tømning af brik. Dette skal gøres før
navneopråb.
START og STARTTIDER
Wild West og Nordvestløbet: Navneopråb på stævnepladsen kl. 01.30, derefter gang
til fælles start.
Prærieløbet: Navneopråb på stævnepladsen kl. 05.00, derefter gang til fælles start.
Morgen 1 og Morgen 2: Følg rød/hvid snitzling 1000 meter fra Stævnepladsen. Fri start
mellem kl. 07.00 og kl. 08.00
SAMLØB
Samløb er tilladt, men gruppen behøver ikke passere mållinjen samlet, alle der passerer med godkendelse
af alle poster, har gennemført Wild West-banerne.
MADPOST/VÆSKE
Løbere på Wild West og Nordvest kan på stævnekontoret få udleveret en
plastpose til evt. skiftetøj, væske og proviant, som af arrangøren bringes til
madposten. Posen afleveres ved stævnekontoret senest kl. 01.00 for begge klasser.
Løbslængden fra start til WildWest madposten (post 16) er 12,4 km, til NordWest madpost (post 13) 10,5
km.
Der er ikke yderligere væske på banerne.
OVERTRÆKSTØJ
Overtrækstøj transporteres fra start til mål for alle klasser.
MAX TID
Wild West og Nordvestløbet 10 timer. Prærieløbet 5 timer. Morgen 1 & 2 3 timer
Udgåede løbere skal melde sig tilbage i mål senest efter disse tider!
NATLAMPER
Natlamper lagt ved følgende poster vil blive bragt til stævnecentret senest kl 9.00
Wild West post 16 (Madposten) og 28
Nordvest post 13 (Madposten) og 16.
PRÆMIER
Der er det traditionelle trofæ – krondyrstangen – til bedste herre og dame på Wild West-banen.
Tidspunkt for overrækkelse opslås ved stævnekontoret.
DOMMER
Per Filskov, som træffes via stævnekontoret
STÆVNELEDELSE
Banelægger Knud Sørensen
Banekontrol Kurt Lyndgaard
IT, økonomi og stævnekontor Kell Sønniksen
Stævnekontrollant Finn Hother Madsen
Stævneleder Torben Jørgensen (tlf. 28551665)

