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Indbydelse til ”Bakskuldløbet” på  
Færøerne 

Lørdag den 31. juli til tirsdag den 10. august 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pakke 1: 10 dage incl. transport 8.195,-  

 
 Rejse til Færøerne/retur med M/S Norröna  

o 4 personers indvendig kahyt med tv, toilet & bad incl. sengelinned og håndklæder 
o 3 måltider til Færøerne og 2 måltid på tilbagerejsen  
o 1 personbil pr. 4 deltagere 
o Mulighed for opgradering af kahyt & måltider 

 Indkvartering på ” Guesthouse Marknagil” i Tórshavn søndag den 1.  – søndag den 8. august 2021.  
o 7 x overnatninger incl. sengelinned & håndklæder 
o 7 x morgenmadsbuffet 

 6 x madpakke  
 Transport med båd & bus ifm. heldagstur til Suðuroy 
 Transport med båd & bus ifm. tur til Kalsoy  
 Fish & Chips i Klaksvík 
 4 x løb (orienteringsløb + sprint/by orientering) incl. startgebyr & brikleje 
 div. udflugter/fjeldvandring m.v. – se program 
 Rejseapp 

 

Pakke 2: 7 dage ekskl. transport 5.135,-   
 

 Indkvartering på ” Guesthouse Marknagil” i Tórshavn søndag den 1.  – søndag den 8. august 2021.  
o 7 x overnatninger incl. sengelinned & håndklæder 
o 7 x morgenmadsbuffet 

 6 x madpakke  
 Transport med båd & bus ifm. heldagstur til Suðuroy 
 Transport med båd & bus ifm. tur til Kalsoy  
 Fish & Chips i Klaksvík 
 4 x løb (orienteringsløb + sprint/by orientering) incl. startgebyr & brikleje 
 div. udflugter/fjeldvandring m.v. – se program 
 Rejseapp 

 
NB: Egen transport til- og fra Færøerne. Hvis man ikke medbringer bil, er der mulighed for at leje på 
Færøerne for egen regning. Det er ikke muligt at deltage i udflugterne uden egen transport.  
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Introduktion I foråret 2015 fik nogle o-løbere fra Esbjerg PI en vanvittig idé: Hvad 

med at lave et orienteringsstævne på Færøerne? Vi gik i gang med at 
undersøge mulighederne og fandt frem til, at der i 2014 var afholdt 
orienteringsløb ved Tórshavn. Altså måtte der også findes o-løbskort fra 
Færøerne. Kortfilerne blev fundet og kontakterne skabt på Færøerne, 
hvilket i sidste ende mundede ud i en herlig tur til de nordatlantiske øer 
i juni 2017 sammen med 86 deltagere fra Danmark & Sverige.  
 
Efter grundig evaluering af den samlede oplevelse og en del positive 
tilkendegivelser fra deltagerne med ønske om en ny tur, er vi nu i stand 
til endnu en gang at kunne byde Jer med på tur til Færøerne.  
 
Forarbejdet begyndte allerede i 2018, hvor vi havde Gert Pedersen & 
Jørgen Stamp (Fyn) på Færøerne for at nytegne området ved Toftavatn. 
Og til sommer 2020 sender vi Erik Flarup (Skive PI) til Suðuroy for at 
nytegne kort over bygderne Tvøroyri & Trongisvágur. Desuden bliver 
det til gensyn med sprint i Tórshavn på nyrevideret kort samt 
orienteringsløb i Havnardalur, hvor kortet er udvidet til også at omfatte 
det pragtfulde terræn rundt om Havnardalsvatn nord for dæmningen.  
 
Og endnu engang medfølger stor udflugtspakke, hvor vi bliver fyldt op 
med vulkanøernes fantastiske natur, farverige bygder og lokale indslag. 
Samlet bliver det til 7 døgn på Færøerne i højsæson + rejse 

 
 
Familietur I 2017 brugte en del af deltagerne turen som familierejse. Yngste 

deltager var dengang 2 år, imens den mest rutinerede havde rundet 85 
år. Vi har endnu engang forsøgt at sprede oplevelserne ud, så alle kan 
være med til langt de fleste aktiviteter uanset alder. Ved 
fjeldvandringerne kræves en grundlæggende god fysisk form – begge 
ruter er velegnet til børn. På toppen af Slættaratindur skal man dog 
være særligt agtpågivende, da der visse steder er meget stejlt.  

 
 
Pakkeløsning Turen udbydes i 2 ”pakker” med henholdsvis 10 dage incl. rejse med 

Smyril Line og medbragte biler samt 7 dage, hvor man selv arrangerer 
rejsen til- og fra Færøerne. Deltagelse i udflugterne er betinget af, at 
deltagerne har bil til rådighed under opholdet. Ved pakke 2 vil det 
derfor være nødvendigt at leje bil under opholdet, med mindre man 
medbringer egen bil.  

 
Vi har på forhånd sørget for indkvartering på skolehjemmet Marknagil 
med 96 sengepladser + mulighed for ekstra opredning til U18. Hvis man 
ønsker det, er der mulighed for forlænget ophold til favorabel pris. Ved 
forlænget ophold (pakke 1), kan tidspunkt for ud- og hjemrejse med 
Smyril Line tilpasses. 
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Prisafslag   Nedsat pris ved nedenstående: 
 

 U18/Børn (for nærmere info – kontakt turledelsen) 
 Egen indkvartering 

 
 
Deltagerbegrænsning ”Først til mølle” princippet: 
 

 Max 120 deltagere i pakkeløsningerne – herefter lukkes der for 
tilmelding. 

o Når pladserne på Marknagil er fyldt op, lukkes der for 
indkvartering. Herefter er der fortsat mulighed for 
deltagelse ved egen indkvartering, indtil vi er oppe på 
120 deltagere. 

 Ubegrænset deltagerantal til løb 
 
 
Hvem kan deltage? Følgende kan tilmeldes pakkerejserne: 
 

 Alle medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund m. familie  
 Nærmeste samarbejdspartnere m. familie (Nordiske 

polititjenestemænd, Forsvaret, civile o-løbere med tradition for 
deltagelse i politiløb samt udvalgte o-klubber i Region Syd) 

 1. oktober 2020 åbnes op for tilmelding fra øvrige civile o-løbere 
m. familie, såfremt der fortsat er ledige pladser.  

   
 
 
Tilmelding Tilmeldingsfrist: Senest 31. december 2020 på vedhæftede 

tilmeldingsblanket, der fremsendes til: e.lindholdt@gmail.com med 
samtidig indbetaling af depositum 1.000,- pr. deltager 18+ til reg. 0400  
Konto 4012748197 eller Iban nr.DK4404004012748197 og Swift nr. 
LOSADKKK mrk. ”Færøerne” + forening & antal deltagere. Depositum 
dækker EPI´s indledende udgifter ved bookning m.v. og indgår som en 
del af den samlede betaling for turen. Tilmeldingen er først gældende 
fra modtagelse af indbetalt depositum. 

 
BEMÆRK:  

 Der fremsendes kvittering for modtaget tilmelding. Har du ikke 
senest 7 dage efter tilmelding modtaget kvittering, bedes du 
tjekke, du har sendt din tilmelding til korrekt mailadresse eller 
kontakte stævneledelsen på tlf. +45 27643274  

 Ved afbud efter 31. december 2020 forbeholder Esbjerg PI sig 
ret til at tilbageholde 500,- til diverse stævneudgifter + beløb 
svarende til de udgifter, foreningen hæfter for pr. deltager (fx 
bookninger med afbestillingsgebyr). 
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Ansvar: Deltagelse på rejsen og aktiviteterne på Færøerne er for eget ansvar.  
 
 
Rejseforsikring: Deltagerne er selv ansvarlig for at have tegnet dækkende 

rejseforsikring. 
  
 
Foreløbigt program: 31. juli: Afrejse fra Hirtshals kl. 15.30 med M/S Norröna 

1. august:  Ankomst Tórshavn kl. 22.30.  
Velkomst/introduktion & indkvartering på Guesthouse 
Marknagil  

 2. august: Orienteringsløb: ”Toftavatn” 
Fælles udflugt m.v. 

3. august  Fælles udflugt m.v. 
Sprint: ”Tórshavn By Night” 

4. august Heldagstur: Nordøerne  
5. august: Fælles udflugt m.v. 

   Orienteringsløb: ”Havnardalur” 
   Kammeratskabsaften i Tórshavn – særskilt tilmelding 

6. august Heldagstur: Fælles udflugt m.v. 
7. august Heldagstur: Suðuroy 
 By orientering: “Tvøroyar & Trongisvágur” 
 Rundtur på Suðuroy med bus 
8. august Vi tjekker ud fra Guesthouse Marknagil kl. 10 

Tórshavn & omegn på egen hånd. Vi deler en håndfuld 
forslag ud til seværdigheder. 

 Afrejse med Norröna kl. 23.30  
10. august Ankomst Hirtshals kl. 09.30. 
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Stævnecenter: Guesthouse Marknagil, Janusargøta 1, FO – 100 Tórshavn, Faroe Island 
 
 
Transport:  Selvtransport under stævner & udflugter. Undtaget herfor er 

heldagsturen til Suðuroy, hvor færgetransport & busleje til rundtur er 
inkluderet i pakketuren samt sejltur fra Klaksvík til Kunoy incl. rundtur i 
bus. Kørselsvejledninger til de planlagte stævner udleveres 
v/stævnecenter  

 
 
Stævnepladser: Ikke fastlagt endnu. Vil blive tæt på start & mål ved hvert enkelt løb.  
 
 
Konkurrence: Orienteringsløb. De enkelte løb afvikles alle som ”åbne løb”, så lokale & 

turister har mulighed for at deltage. Der anvendes Sportident til 
tidtagning og kontrol. Egen Sportident-brik kan anvendes ved angivelse 
af briknr. ved tilmeldingen. 

 

Forventet udflugtspakke: 
 Heldagstur til nordøerne:  

o Kunoy med vandretur op til den lille plantage for foden af de stejle fjelde  
o Sejltur til Kalsoy, hvor vi har booket M/F Sam og med bus besøger Trollanes, 

Mikladalur og Syðradalur 
o Viðareiði med udsigt til fuglefjeldene på Kunoy & Kalsoy  
o Slutter af i Klaksvík med ”fish & chips” 

 Fjeldvandring til toppen af Færøernes højeste fjeld ”Slettaratindur” (880 m) 
 Saksun med vandretur langs lagunen ud gennem kløften til Atlanterhavet 
 Fjeldvandring fra Saksun til Tjørnuvik 
 Sejltur til fuglefjeldene ”Vestmannabjergene” – planlagt som VIP aftentur 
 Gjógv med naturhavnen, søpapegøjer og den dramatiske historie 
 Tur til Vágar: 

o Vandretur til Bøsdalafossur  
o Gásadalur med den dramatiske beliggenhed omsluttet af over 700 m høje fjelde 

og med det ikoniske vandfald brusende fra bygden ud over den lodrette 
klippevæg ned i havet 

 Heldagstur til Suðuroy: 
o Beinisvørð - et af Færøernes mest kendte fuglefjelde med tusinder af rugende 

fugle  
o Sumba – Færøernes sydligste bygd 
o Ásmundarstakkur – fantastisk naturoplevelse set fra oven  

 Special guest: Socialminister på Færøerne Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur vil give 
os et historisk indblik i færøsk politik incl. eksklusiv fremvisning af Løgtingshúset (det 
færøske parlament) 
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Baner:  Baner med vekslende banelængder afhængig af terræn. Ved alle løb i 

terræn vil der være begynderbane med ”let orientering”, så alle har 
mulighed for at deltage. Ved seneste tur var begynderbanerne dem 
med flest deltagere. Inden hvert stævne vil der være introduktion for 
alle begyndere (på dansk) 

 
 
Kort:  ”Toftavatn”: Ækvidistance 5 m, 2018 
  ”Tórshavn Midtby”: Ækvidistance 5 m, rev. 2020 

”Havnardalur”: Det gamle kort rev. og løbsområdet udvidet i 2017 
  ”Tvøroyar”:  Nytegnes 2020 
  ” Trongisvágur”: Nytegnes 2020 
   
 
Præmier: I alle klasser efter deltagerantal. Da der er tale om ”åbne løb”, vil 

præmieoverrækkelse ske på stævnepladsen umiddelbart efter sidste 
løber er i mål. 

 
 
Startafgift Startafgift og evt. brikleje er indeholdt i turpakken. Startgebyr for øvrige 

deltagere: 100,- pr. løb incl. eventuel brikleje (halv pris for U18). 
 
 
Tilmelding til løb:  Indbydelse til hvert løb + tilmeldingsblanketter udsendes i foråret 2021. 

Deltagelse i løbene er frivillig men vi håber, Jer uden erfaring med 
orienteringsløb har mod på at prøve begynderbanerne, der kan 
gennemføres som vandreture og i følge med andre.  

 
 
Banelægning: Peder Stephansen, Esbjerg PI 

Torkil Hansen, Københavns PI 
 
 
Banekontrol:  Kristian Assenholt, Esbjerg PI 
  Mogens Jørgensen, Søllerød OK 
  Erik Lindholdt, Esbjerg PI 
  Peder Stephansen, Esbjerg PI 

Torkil Hansen, Københavns PI 
 
 
Tidtagning/teknik: Mogens Jørgensen, Søllerød OK 
 
 
Dommer:  Tilstedeværende medlemmer af orienteringsudvalget under DPIF 
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Stævne- og turleder: Erik Lindholdt, Esbjerg PI, tlf. 27643274 
 
 
Stævne- og turkontrol: Peder Stephansen, tlf. +45 40148721 

Kristian Assenholt, tlf. +45 20214594 
Torkil Hansen, tlf. +45 22752599 
Mogens Jørgensen, tlf. +45 40 56 44 96 

 
 
Kontaktperson: Erik Lindholdt, Esbjerg PI, tlf. 27643274. Email: e.lindholdt@gmail.com 
 
 
 

 
Stævneledelsen 

Esbjerg Politi Idrætsforening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyttige links  http://www.politisport.dk   

http://www.smyrilline.dk/ 
https://www.62n.fo/hotel/da/guesthouse/guesthouse-marknagil/ 
http://www.puffin.fo/da 
http://visitfaroeislands.com/da/ 
 
 
 


