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INSTRUKTION 

2. del af "2 lange dage i vest"   

Søn. 23. feb. 2020 i Kærgård 

 

Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg 

Klassifikation Åbent stævne** 

Mødested  Naturbasen Blochsgård, beliggende Kærgårdvej 7, 6840 Oksbøl  

(Koordinater: 55.682885 N, 8.184059 Ø)  

Der kan klædes om, men ingen mulighed for bad. 

Parkering Til venstre for vejen ved indkørsel til Blochsgård. 

Afstande Parkering-mål: 100 m 
Mål-start:          650 m     
 

Kort Kærgård Plantage 1:10.000, ækv. 2,5 m 

Udgivet 2010, sydlige del 2012.  

Bane 4 og 5  1:7.500. Øvrige baner 1:10.000. 

Der er anvendt sædvanlig vand- og rivfast papir. 

Terræn Kærgård Plantage er på 1360 ha og ligger mellem Vejers Strand 
og Henne Strand og er afsondret fra bymæssig bebyggelse, som- 
merhusområder og lignende. Anlagt i 1895, sydl. del 1910-11. 
Vest for plantagen ligger en imponerende klitrække ud mod Vester- 
havet, der udgør en stor del af plantegen. Plantagen er hovedsage- 
lig fyrretræsdomineret, dog findes i den nordøstlige del den karak- 
teristiske Løvklit. Store lysåbne naturarealer dukker op overalt. 
Der er varieret gennemløbelighed i skoven med et veludviklet vej-
og stisystem og med mange kurvedetaljer. Nogle af de små stier 
kan være mere end utydelige.   
Der er ikke snitzlet fra sidsteposten til mål udover en markering kort 
før mål.   

Første start 1.start kl. 10.00 

Klasser Bane    Længde       Poster   Start 

1          15,057 km     24        10.00 

2          11,552 km     18        10.00 

3            9,732 km     17        10.05 

4            6,001 km     12         10.10 

5            4,048 km     10         10.10 

Væske anbragt på delstræk ved vejpassage. Angivet på kortet. 
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Åbne baner / 

Diverse 

Udbydes ikke.  
Vil du nyde lunken væske, skal du selv medbringe det.  

Startprocedure Der er navneopråb til bane 1&2 kl. 09.50, der starter samlet 
kl.10.00. Umiddelbart herefter er der navneopråb til bane 3, der 
starter samlet kl. 10.05. Og endelig er der navneopråb til bane 4&5, 
der får lov til at starte samlet kl. 10.10. 
Der udleveres løse postdefinitioner til løbere, der kan passe på den. 
Ved indgang til Blochsgård skal du afkrydse på en navneliste. 

Max tid Max. løbetid er 4 timer. Udgåede løbere skal melde sig i mål.  

Kontrolsystem/ 

tidtagning 

Der anvendes EMIT. 
Det er løberens ansvar at medbringe korrekt og fungerende brik. 
For løbere, der lejer brik, udleveres denne inden start og skal afle-
veres ved målpassage. Mulighed for at leje brik mod 15 kr. 
Blankt backupkort til alle og evt. lejebrik udleveres ved Blochsgård. 

Ikke afleveret lejet brik erstattes med 400 kr. 

Resultat-

formidling 

Resultaterne ophænges på pladsen, og offentliggøres efterfølgende 
på OK Esbjergs hjemmeside. 
Kort efter løbet kan du indlægge dit løb på O-Track. 

Præmier Sammenlagt til bedste herre/dame løber på alle 5 baner ved dette 
og 1. del, der blev afviklet af OK West den 9. feb. 2020 i Oksbølom-
rådet, d.v.s. samlet bedste vindertid af begge løb. Uddeles efter lø-
bet den 23. februar. 

Børnebaner/ 

Børneaktivering 

Der vil ikke blive udbudt børnebaner eller etableret børneaktivering.  

Kiosk På Blochsgård findes en lille kiosk med bl.a. kaffe/the, øl, soda-

vand, slik, kage og gratis varm suppe.  

Toiletter Ja, 1 stk.  Besørg evt. inden mødestedet. 

Stævneledelse Stævneleder: Louis Sørensen, OK Esbjerg  

tlf: 75115561, mail: louis.soerensen@post.tele.dk 
Banelægger: Lars Nissen, OK Esbjerg 
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