VTR Teknikeventyr i Husby Klitplantage 12.-13. juni 2021
Arrangeret af OK Sorø, Herlufsholm OK, OK Roskilde og Holbæk OK for alle VTR-klubber

Da klippeterrænerne i Olofström i Sverige de facto er lukket land for danske o-løbere har vi i år rykket junis
teknikeventyr til Husby ved Ulfborg i Vestjylland.
Vi skal løbe i Husby Klitplantage begge dage - et af Danmarks mest spændende og udfordrende
orienteringsterræner, der består af dels åbne klitpartier, bevoksede indlandsklitter samt småkuperet løvskov.
Da Mette har et betydeligt lokalkendskab til netop dette terræn, så står vi selv for banerne.
Teknikturene er en lejlighed til at afprøve grænserne for, hvor svære baner du kan løbe, med brug af teknikker
med kortkontakt, kompas, skridt, vejvalgsorientering og finorientering.
Vi har tilrettelagt turen, så vi kan overholde corona-retningslinjerne. Du skal også selv huske at overholde
retningslinjerne, medbringe håndsprit, mundbind, holde afstand og kunne fremvise negativ coronatest !

•

Afgang fra Sjælland lørdag morgen ca. kl. 7, hjemkomst søndag eftermiddag senest kl. 16.

•

Afprøv grænserne for, hvor svære baner du kan løbe, med brug af ovennævnte teknikker

•

Vælg mellem ca 4 / 6 / 8 km SUPER SVÆRE / SORTE normale orienteringsbaner (ikke teknikbaner)

•

Ingen tidtagning, der er fokus på teknik - dog mulighed for GPS-sporing til o-track.

•

Vi løber i smågrupper på 2-3 løbere - eller solo. Vil du gerne løbe med en makker eller i en lille gruppe,
så skal du på grund af corona som udgangspunkt selv aftale dette på forhånd med nogen som du kender
/ fra din egen klub. Vi kan desværre ikke danne smågrupperne på tværs af klubber som vi plejer.

•

Fælles overnatning og mad, som klubberne hjælpes ad med. Der er booket 6 stk 3 personers
campinghytter, så overnatning vil på grund af corona være med løbere fra din egen klub / familie.
Desuden kan der også overnatte ca. 8 personer i Mettes sommerhus i nærheden. Hvis
forsamlingsantallet bliver hævet til 25 personer har vi mulighed for at lave mad og spise i et fælleshus,
som vi har forhåndsbooket - hvis ikke, må vi organisere madlavning i hver af hytterne. Det traditionsrige
GPS show lørdag aften må eventuelt også blive virtuelt på teams etc.

Mødested lørdag kl. 11: Badesøen på Græmvej, beliggende sydvest i plantagen (klik her for at se placering på
kort). Der er skiltet til badesøen fra Husby Kirke, og man skal dreje af derfra.
Adresse på Campinghytter: Fjand Badeby, Bjerghude 79, 6990 Ulfborg
Pris: ca 450 kr for overnatning (billigere, hvis vi ikke kan bruge fælleshuset) og forplejning (aftensmad lørdag,
morgenmad søndag, smør selv madpakke søndag (husk selv at medbringe madpakke til lørdag frokost, samt
drikkevarer til dig selv)
Kørsel og broafgift vil være ca 400 kr pr person. Dette afregnes i bilerne på turen.
Tilmelding inden d. 21. maj 2021 til mettefilskov@hotmail.com, med angivelse af din banelængde. Din
tilmelding gælder, når du også har indbetalt 450 kr til Mobilepay ”2380pv”, som har navnet ”teknikweekend”.

Se også Facebook-gruppen: ”VTR Tekniklørdag på Vestsjælland - lær teknik til orienteringsløb”

