
     SLUTINSTRUKTION 

            Midtjysk SUPER-Vinterlangdistance 4 

           Søndag den 12/2-2023  

Så er vi klar til sidste afd. af MSV, 

Klassifikation *** 

Løbsområde Vandskellet, Gudenåen og Skjernåens udspring, Vi har været her før, pragtfuld 

område, skøn natur som vi alle elsker at løbe i. 

Denne gang er det på rigtige O-kort som Henning Schou fra OK Snab har tegnet, 

TAK til ham for et super fint kort.  

Beskrivelse af løbsområdet: vekslende kuperet, åbne områder, pletvise skovområder, 

enkelte vådområder, grøfter, vandløb, søer, ja der er stort set alt det vi gerne vil 

udfordres i, så kom bare an…. 

Mødested Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, 7160 Tørring 

div. Vi har lejet Koutrupgård så vi kan være indendørs før og efter løbet hvor også kiosken er. 
Parkering på græsareal og foran Koutrupgård 
Toiletter forefindes. 
Postbeskrivelser og lejebrikker udleveres i kiosken.. 
HUSK det er sidste afd. og dermed skal vi have fundet vinderne H/D på hver enkelt bane. 
Og der vil løbende være præmieoverrækkelse. 

Løbskort 24-19 1:10.000 med kortvend A3 
14, 9km 1:10.000 A3  7km 1:10.000 A4 og   5km og 3,5km 1:7500 A4 
MTBO 10 og 20km 1:10.000 A3 
BANER VIL BLIVE OPLOADET TIL O-TRACK 
Der benyttes alm O-kort på vandfast papir, men ønsker du plastlomme er det til rådighed. 

Start procedure Det bliver en noget anderledes start denne gang, derfor skal alle være klar til start kl. 10:00. 
og det gælder alle baner. Spændende ik! 
Vi har tænkt os at starte 8 pr gang pr 2 min og det må gerne være forskellige baner. Det er jo 
godt nok fri start og det er briktiden der tæller. 
Vi vil så gerne have alle i skoven senest kl. 10:30. 
Kort udleveres ved start som er Ca. 75m syd-øst for Koutrupgård 
Der vil være start personale som vil registrere hvem der starter. 

Tilmelding O-service indtil torsdag aften den 9. februar 
eftertilmelding på dagen er muligt eller til larskopp@live.com 
Eller sms 24621803 
Eftertilmeldings gebyr H/D-20 kr. 70,- H/D21- 100 kr. mobilepay 40710 

Tidtagning Emit ----  When time counts 

BEMÆRKNINGER Kiosk: jo. Kaffe, the, øl og vand samt kage og SUPPE 

Stævne organisation Stævneleder:      Lars-Ole Kopp, mobil. 24621803    larskopp@live.com 
Banelægger:       LOK 
Banekontrol:      Rikke & LOK 

Vejret bliver super vinterlangdistanceløbe vejr, igen igen 😊 

  kortudsnit: Vandskellet… 
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