Nordvest OK
Indbyder til NJ Lang

Klassifikation:

Stævnet er et C-løb, der er åbent for alle klubber under DOF, dog
kan kun løbere, der stiller op for en nordjysk klub indenfor NOUområdet blive nordjysk mester.

Tidspunkt:

Fredag den 17. maj 2019
Stævnepladsen er åben fra kl. 9.00
Første start kl.10.00

Løbsområde:

Bøgsted Rende Klitplantage

Mødested:

Stævnepladsen, som er et åbent område beliggende i umiddelbar
nærhed af den rende, som har givet navn til området.
Stævnekontor findes på stævneplads, i forbindelse med
beregningen. Der er ikke mulighed for bad/omklædning.
Der er afmærkning fra Kystvejen (vej 181).
Naturstyrelsens toilet i nærheden af stævnepladsen kan benyttes.

Parkering:

I umiddelbar nærhed af stævnepladsen.

Kort:

Bøgsted Rende, revideret 2018 efter laserkurver fra Mapmagic,
rettelser april 2019.
Målestok 1:10000. Ækvidistance 2,5
Der anvendes printede, rivfaste kort.
H-14, D-14, Fri 3 og Fri 4, D60, H70, D70 og H80 løber på 1:7500

Terræn:

Størstedelen af Bøgsted Rende består af åbne områder med
mange store og små klitter. Der er et meget sparsomt stisystem.
I den østlige del af kortet er der en del tæt fyrtræsplantage med
enkelte stier. På grund af ”de høje knæløftninger” i klitterne er
banelængderne i de enkelte klasser holdt i den lave ende.

Klasser:
MESTERSKABS-KLASSER
DameBanelængder
Startafgift 2019
klasser
5 km mellemsvær D -14
5 km mellemsvær
50 kr.
10-12 km svær D 15-20
6-8 km svær
50 kr.
18-20 km svær D 21
10-12 km svær
80 kr.
12-14 km svær D 40
7-9 km svær
80 kr.
10-12 km svær D 50
6-8 km svær
80 kr.
7-9 km svær D 60
5-6 km svær
80 kr.
5-6 km svær D 70
4-5 km svær
80 kr.
4-5 km svær
80 kr.
FRI-KLASSER
FRI 1
FRI 2
FRI 3
FRI 4
Startafgift
Startafgift
2019 u/21 år 2019 fra 21 år
8-10 km
5-7 km svær
ca. 5 km
ca. 3 km. let
50 kr.
80 kr.
svær
mellemsvær

Herreklasser
H -14
H 15-20
H 21
H 40
H 50
H 60
H 70
H 80

Banelængder

Præmier:

Præmier til alle nordjyske mestre i seniorklasserne.
Præmier til 3 bedst placerede fra nordjyske klubber i hver af
ungdomsklasserne.
Nordjysk mester skal stille op for en klub indenfor NOU-området.

Åbne Baner:

De fire FRI-klasser sælges på dagen som åbne baner.
Sælges fra stævnekontoret fra kl. 9.30 til 10.30.
Pris alm. startafgift + kr. 15,- + evt. leje af brik

Tidtagning/
Kontrolsystem:

EMIT. Løbere med egen brik medbringer den til start
Backup-kort samt lejet brik udleveres ved start
Leje af brik koster kr. 15,-

Start:

1. start kl. 10.00 med minimum 2 min. startinterval
Der er indkald 4 min. før start

Afstande:

Stævneplads - start: ca. 350 m
Parkering - stævneplads 100 – 300 m
Mål er på stævnepladsen

Børnebane:

Gratis sprintbane tilbydes
Start mellem kl. 10.00 og 12.00
Der vil være en lille præmie til alle børn der gennemfører
sprintbanen.

Børneparkering:
Kiosk:

Der tilbydes ikke børneparkering
Da vores normale kiosk personale er optaget andet sted på dagen,
er udvalget begrænset:
- hjemmebagte kager
- chokolade, slik m.m.
- kaffe og te
- øl og vand

Tilmelding:

Klubvis tilmelding via O-service senest fredag den 10. maj
2019. Nummeret på egen brik skal fremgå af tilmeldingen.
Hvis intet briknummer er anført, opfattes det som ønske om at
leje en brik

Startafgift:

H/D under 21år – 50 kr.
H/D fra 21år
– 80 kr.
Leje af brik Kr. 15,- Bortkomst af brik Kr. 510,Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen til
Sparekassen THY 9090 0500035404
Husk angivelse af klubnavn ved indbetaling

Eftertilmelding:

Der er ingen eftertilmelding. Der henvises til åbne baner, der
sælges på dagen fra stævnekontoret.

Instruktion
og startliste:

Vil være at finde på Nordvest OK`s hjemmeside:
www.nordvestok.dk, senest 14. maj 2019

Stævneledelse:

Stævneleder: Lone Marianne Jensen, Nordvest OK
Tlf: mobil: 6130 1713, Mail: lone.bernth@outlook.com
Banelægger: Hermann Jensen, Nordvest OK
Stævnekontrol:, Kristian Edsen, Nordvest OK
Banekontrol: Ole Bernth Jensen, Nordvest OK
Dommer: Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne
Korttegner: Henning Olesen, Nordvest OK

