Wild West 2019
Søndag den 28.april

Instruktion
Løbsområde 2019: Skagen - og Bunken Klitplantage samt lidt imellem.

Stævnecenter: Lodskovvad gl. skole, Råbjergvej 219, 9982 Ålbæk
Stævnecenter er åbent fra fredag den 26.april kl. 16:00.
Parkering ved stævnecenter samt nærliggende mark.
Overnatning/hvile lørdag aften tilbydes, der forefindes senge med madras, medbring
sovepose/sengelinned og der er også mulighed for at slå telt op tæt på stævnecenter.
Kort Wild West og Nordvest:
4 cm (1:25.000) op fotograferet til 1:20.000. Ækv. 2,5m
Kortet er fremstillet 1881-1883 enkelte rettelser 1964.
Misvisning 0 grader.
Postbeskrivelser er påtrykt kort.
Løse postbeskrivelser tilbydes mod forevisning af holder.
Kortskifte:
Der er kortskifte på Wild West og Nordvest banen og det vil fremgå på kort 1.

O-kort Morgenbaner og Prærieløb:
O-kort over Bunken klitplantage 1:10.000 – 2017 ækv. 2,5m
Postbeskrivelser er påtrykt kort og der tilbydes løse postbeskrivelser.
Prærieløb, morgen 1 og 2 kan frit vælges mellem 4cm kort eller O-kort.
Det ønskede kort udleveres ved start.
HEGN:
Wild West og Nord Vest skal passer hegn uden strøm, det er tilladt men tag hensyn
og undgå skader.
Hovedveje.
Alle baner skal passer befærdede hovedveje, det er løbers eget ansvar at passerer
disse hovedveje.

Banelængder og post antal:
Wild West
25,5km
Nordvest
16,2km
Prærieløbet
10,5km
Morgenbane 1
6,5km
Morgenbane 2
4,5km
Samløb er tilladt på alle baner

Starttid
35
21
15
13
9

poster
poster
poster
poster
poster

02:00
02:00
05:00
fri start 07:00-08:00
fri start 07:00 -08:00

Poster.
Alle poster er med refleks og O-skærm.
Kontrol:
Der benyttes Emit. Lejebrikker og backup labels udleveres på stævnecenter.
Der er mulighed for at få tjekket sin brik inden start for fejl eller batteri kapacitet.
Henvendelse ved beregning.

Specielt vedr. start:
Wild West og Nord Vest : navneopråb på stævneplads kl. 00:45 hvorefter løber stiger
ind i den anviste bus som holder på asfaltvejen.
Prærieløbet: navneopråb på stævneplads kl. 05:00 og derefter gang til fællesstart.
Morgen 1 og 2: Følg afmærkning til startpunkt ca. 150m. fri start mellem kl. 7 og 8.
Terræn beskrivelse:

Skagen Klitplantage, der ligger lige syd for Skagen, blev anlagt på et område fra hav til
hav – og dermed på begge sider af landevejen mod Frederikshavn, som blev etableret
nogenlunde samtidig med plantagen. Formålet med den første skovtilplantning var at
sætte en varig stopper for sandflugten. Man plantede først og fremmest de krogede og
lavstammede bjergfyr, som tålte mosten i den barske natur. De gamle træer står her
stadig, men selvom de har haft mere end 100 år til at vokse sig stærke, er de sjældent
højere end fire-fem meter. Dertil har vind og vejr og jord trods alt været for ringe.
Bunken klitplantage, toppen af Danmark som alle baner kommer i berøring af er en
naturoplevelse som de fleste O-løbere nyder og frygter på en gang,
I 1887 begyndte Staten at anlægge Bunken Klitplantage.
Kun den flerstammede bjergfyr, som var hentet hjem fra Mellemeuropas bjerge, havde vist sig
anvendelig under disse meget vanskelige forhold. Blot til en enkelt plantage medgik der
mange millioner små bjergfyrplanter.
Senere blev bjergfyrbevoksningerne på de bedre jorder erstattet med produktive træarter som
sitkagran og fyrrearter som skovfyr, enstammet bjergfyr eller, hvor alt andet syntes udelukket,
contortafyr.
De højeste og tørreste klitbakker er stadig dækket af det tæppe af bjergfyr, som i sin tid blev
"rullet ud", og som altså har vist en betydelig levedygtighed. Det meste af "bjergfyrtæppet" vil
blive bevaret. Hvor det ryddes, får klitnaturen lov at genindvandre.
Råbjerg Mile
Hvorfor drage rundt om kloden efter vild ørkennatur, når vi har det lige her i Nordjylland? Råbjerg
Mile er en af Europas største vandreklitter, og en travetur på dens sand er i sandhed sundhed for
krop og sjæl. Derfor er den ultimative aktivitet ved Råbjerg Mile et besøg på selve milen. Kommer
du tidlig morgen i udkanten af sæsonen, vil du opleve, at sandet sluger lyd, så stilheden er
overvældende. Kommer du en dag med blæst, kan du høre sandets stille hvislen, når det fyger
hen over milen. Og kommer du en sommerdag med høj sol, vil du opleve sandet varm og dejligt
under bare fødder.

Madposter:
Der vil være 2 mad/væskeposter på Wild West banen, en efter ca.9 km og en efter ca. 17km
Der vil være 1 mad/væskepost på Nord Vest banen efter ca. 8 km
Der er 1 væskepost på prærieløbet.
Bæreposer kan afhentes i stævnekontoret hvor vi påfører dit startnummer.
Derefter skal du selv skrive på posen hvilken madpost vi skal bringe din pose til.
Posen eller poserne skal afleveres ved stævnekontoret senest kl. 00:45 for begge klasser.
Der er ikke yderligere væske på banerne
Overtrækstøj.
Overtrækstøj transporteres fra start til mål/stævnecenter for Wild West og Nord Vest.
Da der ikke er så langt til start for Prærieløb og morgenløb er der ikke transport.

Max tid:
Wild West og Nord West 10 timer, Prærieløbet 5 timer, morgen 1 og 2, 3 timer.
Udgåede løbere skal henvende sig i mål senest efter disse tider.
Der vil være kiosk med kaffe, the, vand og øl samt brød og kage.
Aftensmad fredag serveres kl. 18 og fremefter.
Aftensmad lørdag (sammenkogt ret med pasta og salat og dessert) serveres fra kl. 18
og fremefter.
Morgenmad bestående af Kaffe/the, juice, mælk, havregryn, mysli, brød, frugt samt
æg. Morgenmad vil være klar fra kl. 08:00 og fremefter.
Eftertilmelding til Wild West, Nordvestløb samt prærieløbet:
Senest fredag den 26. april kl. 23:00 til Lars-Ole Kopp, larskopp@live.com
Mobil nr. 24621803 (eftertilmeldings gebyr H/D-20 kr. 110,- H/D21- kr. 150,-)
Morgenløb 1 og 2 kan købes søndag inden kl. 8:00 pris kr. 85,Præmier:
Krondyrsstang til bedste mand og kvinde på Wild West banen.
Desuden præmie til bedste H/D på de andre baner.
Wild West rygsæksmærke til alle der gennemfører Wild West første gang.
Stævne/løbsledelse
Lars-Ole Kopp
Gert Johannesen
Erik Flarup
Frede Truelsen
Jan Nielsen
Chr.L.Rasmussen

larskopp@live.com

mobil 24621803

RET TIL ÆNDRINGER/TILFØJELSER FORBEHOLDES 😊

