Wild West 2019
Søndag den 28.april

Indbydelse
Løbsområde 2019: Skagen - og Bunken Klitplantage
Arrangør: Midtjyllands Skovkarleklub
Lad os slå fast med det samme at valg af dato for afvikling af Wild West er ikke gjort
i blinde eller for at udelade nogen fra at deltage, det er simpelthen fordi
naturstyrelsen ikke vil give tilladelse i det ønskede område i maj mdr.
Men vi fastholder konceptet, langt, hårdt traditionelt orienteringsløb på ældre kort
arrangeret i klitplantager og sådan bliver Wild West 2019 med garanti.
Løbsområdet er ikke nyt, Skagen klitplantage blev benyttet sidst i 1985 mens
Bunken klitplantage blev brugt i 1981. I 1985 var det Jens Wørnzer fra Køge OK i
tiden 4:41:32 der vandt og i 1981 var det Ivan Christensen OK Pan der vandt i tiden
4:21:01
Spændende om de vil deltage og prøve at generobre titlen. Optimisten 😊
Nyheden fra 2017 om at det officielt er tilladt at løbe samløb af to eller flere og det er
selvfølgelig også tilladt i 2019, så det håber vi at rigtig mange vil benytte sig af..
Stævnecenter bliver :
Lodskovvad Gl. Skole, Råbjergvej 219 – 9982 Ålbæk
Stævnecenter er åbent fra fredag den 27.april kl. 16:00.
Vi tilbyder overnatning fra fredag til søndag for dem der måtte ønske dette (dog max
50 personer) men ellers er der mulighed for at slå telt op tæt på stævnecenter.
Der vil være kiosk med kaffe, the, vand og øl samt brød.
Tilmelding via o-service eller til Lars-Ole Kopp når det drejer sig om flg.:
-Deltagelse generelt på de forskellige baner
-Overnatning 1 eller 2 døgn kr.80,- / døgn
-Aftensmad fredag kr. 60,-Morgenmad lørdag kr. 35,-Aftensmad lørdag kr. 60,-Morgenmad søndag. Kr.35,Løbsklasser:
Wild West ca. 25km
Nordvest ca. 16km
Prærieløbet ca. 10km
Morgenbane 1 ca. 6km
Morgenbane 2 ca. 2,5km
Samløb er tilladt på alle baner

start kl.01:30
start kl. 01:30
start kl. 05:30
fri start kl. 7 til 8
fri start kl. 7 til 8

Kort:
Wild West og Nordvest løbes på 4 cm kort, men målestok 1:20.000
målt 1881-83 rettet i 1964
Ækvidistance 2,5m - misvisning 0 grader.
Til prærieløb og Morgenløb kan man vælge mellem 4 cm. Kortet eller O-kort
Alle kort er trykt på vandfast papir.
Postbeskrivelser IOF-norm er påtrykt kortet.
Løse postbeskrivelser udleveres til jer der har holder til samme.
Kontrol:
Der benyttes Emit. Lejebrikker og backup labels udleveres på stævnecenter.
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.
Terræn beskrivelse:
Klitplantage af høj karat, tilpasset et Wild West stævne med vekslende beplantning
og åbne hede områder med indlandsklitter, spændende ik!
Udfordrende orientering på et højt teknisk og fysisk plan er også kendetegnende for
dette års Wild West.

Startafgift:
Wild West, Nordvest og prærieløbet D/H-20 kr. 80,- D/H21- kr. 120,Morgenløb: D/H kr.65,Leje af emitbrik kr. 15,- (tabt brik kr. 510,-)
Tilmelding og betaling:
Klubvis tilmelding senest søndag den 21. april kl. 24:00 via O-service.
Betaling til Andelskassen reg.nr. 5959 konto nr. 8024293
Eftertilmelding:
Senest fredag den 26. april kl. 23:00 til Lars-Ole Kopp, larskopp@live.com
Mobil nr. 24621803 (eftertilmeldings gebyr H/D-20 kr. 105,- H/D21- kr. 145,.)
Stævne/løbsledelse
Lars-Ole Kopp
Gert Johannesen
Frede Truelsen
Jørgen Jørgensen
Jan Nielsen
Chr.L.Rasmussen

larskopp@live.com

mobil 24621803

Ønsker du/i overnatning andet steds kan vi anbefale flg.:
Hotel Petit som giver 10% rabat i forbindelse med Wild West 2019.
Tilbud gælder i dagene før og efter, d.v.s. fra den 25 til den 29 april.

tilbud kan bookes på https://hotelpetit.dk/bok hvor man skal indtaste promo koden
WOL49 i bookingboksen.
RET TIL ÆNDRINGER/TILFØJELSER I INDBYDELSEN FORBEHOLDES 😊

