Orienteringsklubben Esbjerg
Indbydelse
Klubmesterskab-lang 2020 afholdes på Fanø Nord
onsdag d. 26. aug. 2020 med start fra kl. 17.30.
Sommerferien er slut for de fleste og vi inviterer således til årets sidste
klubmesterskab. Afvikles i det programsatte træningsløb på Fanø Nord,
som opgraderes til at indeholde de nødvendige baner/klasser jf. efterfølgende.
Banelægger er den erfarne Poul Larsen, OK Esbjerg, som vil sørge for
passende udfordringer. Løbet var lavet før denne beslutning og de sædvanlige
klubmesterskabsbaner 1 og 2 er derfor lidt kortere end vanlig og tillige har vi
2 kontrolsystemer – Emit som vi kender og klippekort som vi kendte det for år tilbage.
Speciel elastik til klippekortet er unødvendig, da klippekortet monteres ved kortet,
men det kunne være du skulle øve lidt klippeteknik.
Startsted: 17 m høje Kikkebjerg. Fra Færgelejet, Langelinie 4, Fanø følger du
og Mål
Navigationsvej, Vestervejen og Lodsvej herefter opstigning til
Kikkebjerg – en tur på ca. 1,3 km.
Kort:

Fanø Nord fra år 2012 i målestok 1:10:000, ækv. 2,5 m
- kort med påtrykt bane er klar til alle, der dukker op.

Klubmesterskabsbanerne 5 stk.- A,B,C,D og E:
A-1 Svær
7,1 km med 19 poster, heraf 8 med klippetang
B-2 Svær
5,5 km med 15 poster, heraf 6 med klippetang
B-3 Svær
5,5 km med 15 poster, heraf 6 med klippetang
C-4 Svær
4,2 km med 11 poster, heraf 5 med klippetang
D-5 Ml.svær 3,3 km med 11 poster, alle med klippetang
E-6 Begynder 2,2 km med 8 poster, alle med klippetang

Klasser: i alt 18
H17-20, H21-44
D17-20, D21-44, H45-54
D45-54, H55-64
D55-64, H65-, D65H/D13-14, H/D 15-16
H/D-12, H/D-10

Pokaler: Sidste års vindere, Palle Lang Nielsen, Kristian Kramers Sørensen, Niels Jensen,
Ole Gadsbølle, Mette Lolk, Louis Sørensen, Bente Pedersen. Anette Hansen og Sebastian
Kramers Sørensen, medtager den modtagne vandrepokal eller afleverer den i klubhuset.
Der behøves ikke nogen tilmelding, mød op og yd dit bedste. Hvis du har en god dag
kan det måske være nok til at tage pokalen. Af hensyn til trykning af kort vil det hjælpe,
hvis du giver et praj om deltagelse og bane på louis.soerensen@post.tele.dk.
Færge: Tag kl. 16:30, kl. 16:50 el. 17:10. Der kan købes billet for gående og cyklende på nettet,
derefter refunderes prisen, når billetten anvendes..
Vi ses Louis
tlf.75115561 mob.26604836
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