
 

Instruktion 

                        ”2. lange dag i vest”                      
28. februar 2016 

                                          

  

Stævnecenter/Stævneplads Blochsgård, Kærgårdvej 7, 6840 Oksbøl 
Ingen løbesko indenfor i stævnecenteret. 

Terrænbeskrivelse Let kuperede vestjyske klitplantager med meget varieret 
gennemløbelighed. Alle tæthedstyper er repræsenteret. 
Der er på sine steder meget vand i skoven. 

Kort O-kort 1:10000,  Vejers – Tranedal - Kærgård  

Løberne bedes respektere, at der i sommerhusområdet, 
kun må løbes på de på kortet tegnede veje og stier, dog er 
der placeret en post ved et sommerhus, hvor ejeren har 
givet tilladelse. 

Kontrolkort Emit elektroniske Kvitteringssystem - uden backup 

Baner Bane 1 16 km  (kortskift) 
Bane 2 12 km  (kortvend) 
Bane 3 10 km  (kortvend) 
Bane 4   6 km  (kortvend) 
Bane 5   4 km  (kortvend) 

Posten, hvor der er kortskift og kortvend 
er bemandet. 

Væskepost på alle baner. 
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Mødetid På grund af den glædelige store tilmelding må bussen køre 
2 gange. 
Deltagere på 16, 4 og 6 km skal møde i god tid så de kan 
sidde i bussen senest kl. 9.40 
Deltagere på 10 og 12 km må væbne sig med tålmodighed 
for de kommer nok først med bussen kl 10.20 

VIGTIGT: 

Startlisterne vil blive hængt op på et synligt sted på 
stævnecenteret og løberne anmodes om selv at gå hen og 
krydse sit navn af på startlisten, når man ankommer til 
stævnecenteret. Evt. ikke afkrydsede navne vil, for en 
sikkerheds skyld, blive råbt op inden man går i bussen. 



Start Bustransport til 3 forskellige startsteder. 4 og 6 km løbere 
skal gå 600 m fra bussen og til startstedet. 

Mål På stævnecenter 

Omklædning og bad Bad i Vesterhavet eller Vrøgum gl. skole 

Forplejning Varm suppe til løbere i mål  
Lille kiosk med hjemmebagt kage og hjemmebagte boller 
med smør og ost. 

Præmier Sammenlagt til bedste herre/dame løber på alle 5 baner 
ved dette og 1. lange dag i Grindsted  
Dvs. samlet bedste vindertid af begge løb. 
 
Marcipanbrød i mål til alle løbere, der gennemfører sin 
bane  Dispensation kan søges i særlige tilfælde  

Banelæggere 

Tidtagning og andet 

Thorkild og Per  
 
Mogens og Sven         ( Husk det hele er for sjov  ) 

 


