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OK Esbjerg indbyder til 

1. del af "2 lange dage i vest"   

d. 26. januar 2014 på Fanø 

 

Arrangør OK Esbjerg 

Klassifikation C** 

Dato 26. januar 2014   

Løbsområde Fanø Nord 

Stævnecenter Stævnecenter på stævneplads, beliggende i gåafstand fra færgele-

jet på Fanø (ca. 1200 m).  

Afmærkning Der vil være afmærkning fra færgelejet i Nordby på Fanø til såvel 
parkering og stævneplads.  
Bemærk, der kan være op til 1.000 m fra parkering på Esbjerg havn 
til færgeleje på Esbjerg-siden. Se muligheder for parkering på Es-
bjerg havn på OK Esbjergs hjemmeside. 

Kort Fanø Nord; 1:10.000 fra sommeren 2012, ækv. 2,5 m 

Terræn Fanø Nord består af både storkuperet klitområder og typisk klitplan-
tage visse steder med yderst begrænset stinet. Området er meget 
detaljerigt både i de ubevoksede områder og inde i skoven, hvor 
alle tæthedstyper er repræsenteret. 

Første start 1.start kl. 10.00 

Klasser Bane 1 - 16 km - start kl. 10.00 

Bane 2 - 12 km - start kl. 10.00 

Bane 3 - 10 km - start kl. 10.05 

Bane 4 - 6 km - start kl. 10.05 

Bane 5 - 4 km - start kl 10.10 

Åbne baner Udbydes ikke.  

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&4, der 
starter samlet kl. 10.05. Og endelig er der navneopråb til bane 5, 
der får lov til at starte samlet kl. 10.10. 

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

Kontrolsystem Der anvendes EMIT. 
Egen brik kan anvendes, men nummer skal opgives ved tilmelding. 
Sker dette ikke, til deles man en lånebrik. Brikker kan lejes mod et 
gebyr på DKK 15 kr. 
Backupkort og evt. lejebrik udleveres ved start. 

Ikke afleveret lejet brik erstattes med 400 kr. 
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Resultat-

formidling 

Resultaterne ophænges løbende på stævnepladsen, og offentliggø-
res efterfølgende på OK Esbjergs hjemmeside. 

Præmier Der er præmie til vinderen af hver bane.  
 

Børnebaner/ 

Børneaktivering 

Der vil ikke blive udbudt børnebaner eller etableret børneaktivering.  

Afstande Færgeleje (Fanø) - stævneplads: 1200 m 

Parkering - stævneplads: 50 m  

Stævneplads - start: 10 m 

Kiosk På stævnepladsen findes en god, lille kiosk med bl.a. kaffe/the, so-

davand, kage, slik og lækre, frisksmurte boller.  

Tilmelding Via O-service. Sidste frist for klubadministrators rettidige godken-
delse er fredag den 17. januar kl. 23.59. 
Lånebrik tildeles, hvis briknummer ikke indtastes ved tilmelding. 

Eftertilmelding Via O-Service senest d. 22. januar kl. 23.59 mod et ekstragebyr på 

25 kr.  

Startafgift Ungdom -20 år: 50 kr. + evt. 15 kr. for leje af brik 
Senior 21- år: 75 kr. + evt. 15 kr. for leje af brik 
Afgifterne indbetales samtidig med tilmeldingen til: 
OK Esbjerg v/Louis Sørensen, Styrmandsvænget 74, 6710 Esbjerg 
V, Reg.nr. 1551, Konto nr. 0002019191 

Stævneledelse Stævneleder: Helene Nissen, OK Esbjerg,  

tlf: 51519182, mail: helenenissen@knus.dk 

Banelægger: Henrik Thomsen, OK Esbjerg 

Banekontrollant: Niels Jensen, OK Esbjerg 

 


