
Vestjysk 2-dages eller rettere Vestjysk 6-dages 

Vestjysk Orienteringsklub glæder sig til at holde vores sommerstævne hver andet år, men i år bliver det på 

en anden måde. Vi plejer at have tilmelding, startlister, stævneplads, udlevering af kort, toiletter, cafe, 

børnebane, hygge om vores gæster og alt det andet, der plejer at være ved vores sommerstævner. I år er 

en ny tid og vi skal på en anden måde passe på hinanden. I år bliver der ikke et ´stævne´      

MEN I skal ikke snydes for en tur i Husby og DOF skal have løbsafgift. Vi har valgt, at af alle de indtægter vi 

får, der sender vi 75% til DOF og de sidste 25% dækker så vores korttegning, kørsel og printning af kort. 

Servicen er reduceret – prisen naturligvis ligeså. 

Korttegner: Bjarne Olsen, Mogens Vennevold, Poul Schøler, Lars Storper og Ole Fuglsbjerg. De har 

opdateret og udvidet kortet og vil meget gerne, at I kommer og løber de udfordrende baner, vi har lavet.   

Vi laver 2 sæt af de sædvanlige baner (et sæt til vest Husby og et sæt til øst Husby): 

Grøn 2,5 km (begynder) Sort 3 km (svær) Sort 6 km (svær) 

Hvid 3,5 km (let) Sort 4 km (svær) Sort 7 km (svær) 

Gul 4 km (mellemsvær) Sort 5 km (svær) Sort 9 km (svær) 

Alle banelængder er cirka længder. 

Vest området af Husby – den 25., 26., og 27. juni 2020. 

Øst området af Husby – den 28., 29. og 30. juni 2020. 

Posterne er markeret med postskærme og nummer (ingen EMIT). Der må løbes mellem kl. 8 og 18. 

Banerne kommer i o-track og for fairness, så udlad af se de andres vejvalg før du løber      . 

Efter løbet kan du indtaste din tid (senere kommer der en link til dette), og hver aften vil Vestjysk 

Orienteringsklub lave en "tillidsresultatliste " for de enkelte baner. 

Du skal selv udskrive dine kort. Ved lange baner bliver der kortvend, så du ikke skal have adgang til en A3- 

printer. Har du ikke en printer, kan du købe kort ved os. Kort skal bestilles senest den 20. juni på dette link 

Vi benytter en almindelig printer til udskrift og tager 20 kr. pr. kortprint. Vi udskriver på vandfast papir.  

Pris 50 kr. pr. dag du løber (du er velkommen til at løbe alle 6 dage      ). Hvis du løber mere end én bane pr 

dag, så betaler du kun for én bane      . 

Hertil tillægges (som nævnt) 20 kr. pr. bane, hvis vi skal printe kortet. 

Du kan overføre beløbet til bank reg.nr. 7600 konto nr. 1081389. Mobilepay nr. oplyses i instruktionen. Da 

det er et tillidsløb, så indbetaler du det samlede beløb, du vil betale (du skal ikke angive navn, om du 

betaler for kort – vi deler indtægterne med 75% til DOF og resten til Vestjysk). 

Camping – Nissum Fjord Camping har lovet at lave et område for o-løbere – så sig du er o-løber, når du 

booker camping. Kontaktoplysninger – Klitvej 16, 6990 Ulfborg, 97 49 60 11. 

Banelægger vest området den 25., 26. og 27. juni:  Jesper Lundsgaard  

Banekontrol: Poul Schøler 

Banelægger øst området den 28., 29. og 30. juni: Varny Vestergaard 

Banekontrol: Flemming Sasser 

Information: Ann-Vibeke Mose, avm@ucholstebro.dk, 31 51 44 11  

Det er vigtigt, at I hver især sørger for at overholde afstandskravene og reglerne om forsamlingsmax. Der 

må IKKE være stævnepræg og vi løber hver for sig. 

https://forms.gle/mzHCNRjwE3LhTkwXA
mailto:avm@ucholstebro.dk

