
Dag 5 – 29. juni Frederikshåb Øst 
 

Kørevejledning 

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

 

Stævnepladsen 

Indretningen af stævnepladsen kan ses her: Oversigt over stævnepladsen 29 juni 

På stævnepladsen findes følgende servicefunktioner: 

 

• Stævnekontor. Åbner kl. 09:00. 

• Kiosk 

• 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. 1500 meter, svarende til ca. 20 min. gang, til begge 
starter. Afmærket med pink/lysegrønne flag. Se også skiltning. 

 

Klasser, banelængder og postantal 

Fremgår af denne oversigt: Klasse/bane oversigt 29 juni 

 

Der er væske ved startstedet, men ingen væske på banerne. 

 

Løbskortet 

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

 

M60 og W60 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. 

 

Grundet en del skovarbejde, forekommer der flere hjulspor i skoven, end der er marke-
ret på kortet. 

 

 

https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Staevneplads-dag-5.pdf
https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Kort-og-baneoplysninger-dag-5-19062022.pdf


 

 

 

Tvungne overgange 

På vej til start ud af stævnepladsen, er der tvungen overgang hen over broen, hvor man 
på 1. etape løb til mål. Det er ikke tilladt at krydse diget andre steder. 

 

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. 

 

Afmærkede ruter 
På bane 25 (klasserne M-Easy, M12, M14B, M20C, M21C, W-Easy, W12, W14B, W20C, 
W21C) findes to stræk, som er afmærket og på Open 6 er der ligeledes et stræk, som er 
afmærket. 

 

Børnebane 
Der tilbydes børnebane med spændende udfordringer.  

 

Banelægger 

Inge S. Knudsen, OK Snab 

 

Banekontrol 

Hans Jochumsen, OK Esbjerg 

 

 

 


