
Dag 1 – 25. juni Frederikshåb Vest 
 

Kørevejledning 

Der er afmærkning fra adressen Bøgvadvej 120, 7183 Randbøl, GPS-koordinater 
55.670118, 9.178011 (WGS84 decimal), ca. 1,5 km vest for Frederikshåb. 

 

Stævnepladsen 

Indretningen af stævnepladsen kan ses her: Plan over stævnepladsen 25 juni. 

På stævnepladsen findes følgende servicefunktioner: 

 

• Stævnekontor. Åbner kl. 12:30. 

• Kiosk, med et varieret udvalg af drikkevarer, sandwiches og grillpølser. 

• Førstehjælp 

• Toiletter. Der er desuden opstillet toiletter ved de to startsteder. 

 

Der er ikke særlige omklædningsfaciliteter på stævnepladsen. Der henvises til offentlige 
muligheder, f.eks. Billund Bad, Åstvej 8, 7190 Billund. 

 

Afstande og afmærkninger 

• Parkering – stævneplads, 0 – 250 meter. 

• Stævneplads – start, ca. 1200 meter, svarende til ca. 15 min gang, til begge 
starter. Afmærket med pink/lysegrønne flag. Se også skiltning. 

 

Klasser, banelængder og postantal 

Fremgår af denne oversigt: Klasse/bane oversigt 25 juni. 

 

Vær opmærksom på, at der er to startsteder. Startstederne for de enkelte klasser frem-
går af oversigten. Klasserne er ikke ens fordelt på alle etaper, så tjek hvor din klasse 
starter fra – hver dag. 

 

Der er væskedepoter på alle svære baner med en banelængde på 4,4 km og derover. 
Væsken er enten placeret ved en post eller i forbindelse med en tvungen overgang.  

 

Løbskortet 

Frederikshåb Plantage Vest i målestok 1:10.000 og 1:7.500. Ækvidistance 2,5 meter.  

 

H60 og D60 og opefter løber på 1:7.500, øvrige klasser 1:10.000.  

 

Terrænbeskrivelse 

Varieret plantage med mange detaljer. Indlandsklitter og mange kurvedetaljer. Meget 
diffus vegetation vekslende mellem tæt gran, halvåbne og åbne områder samt helt frit 
gennemløbelig skov. 

https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Staevneplads-dag-1-1.pdf
https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Kort-og-baneoplysninger-dag-1-1.pdf


 

Tvungne overgange 

Tvungne overgange er markeret på kortet, samt i terrænet med hvid snitsling. Disse skal 
ubetinget følges. 

 

En del baner har sidste post på et dige med tvungen overgang ifm. stempling af posten. 
Det er kun tilladt at benytte den opsatte bro op til posten og ned igen på den anden 
side. Der er snitslet et stykke til begge sider som spærring. 

 

Forbudte områder 

Forbudte områder er indtegnet på løbskortet. Hvor afgrænsningen af det forbudte om-
råde er markeret på kortet med en linje, er der afmærkning i terrænet. 

 

Der er en del forbudte områder i skoven, blandt andet på grund af ynglende fugle i de 
åbne områder. Flere steder er markeringen af de forbudte områder på kortet trukket 
lidt væk fra selve skovgrænsen. Dette er udelukkende af orienteringsmæssige hensyn, 
så det er nemmere at se postcirkler og postnumre på kortet, og det skal derfor betrag-
tes som om de forbudte områder går helt ind til skovkanten. Kantløbning er altså ikke 
tilladt i åbne områder markeret som forbudte områder. Man skal holde sig inde i sko-
ven. 

 

Startposter 

Ved Start 1 er der en afmærket rute 130 meter til startpost. Den afmærkede rute skal 
følges helt til startposten. Startposten skal ikke kvitteres. 

 

Ved Start 2 er startposten umiddelbart ved startboksen. Startposten skal ikke kvitteres. 

 

Børnebane 

Børnebanen er en ca. 1 km lang afmærket rute (orange flag), som løber både på sti og 
gennem terræn. Undervejs vil løberne "møde" præriens dyr fra Givskud Zoo. Der er fine 
præmier til alle børn som gennemfører. Ruten er ikke egnet for barnevogne.  

 

Banelægger 

Kristian M. Øllgaard, OK Gorm 

 

Banekontrol 

Kenn H. Kristensen, Herning OK 

 

 

 


