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Velkommen 
til Klubmesterskabet 2016

Så har vi igen glæden af at afvikle det 
årlige klubmesterskab for ”orienterings-
folket”. Da vi afviklede arrangementet i 
2013, løb I, i det jeg kaldte for min hjem-
stavn, men denne gang går vi et step 
tilbage i tiden, og det skal forstås på den 
måde, at I skal løbe i  Bøgsted Plantage. 
Det  er et  skovområde jeg har færdedes 
i som barn og senere  har tilbragt mange 
timer som korttegner, banelægger og 
løber.  

Plantagen ejes af indehaveren af herre-
gården Bøgsted, Mytte og Vagn Fentz.  
Skoven består mest af nåletræer, men 
der også en del løvbevoksning. Der er 
anlagt en del søer i skovområdet, og 
jeg vil forsøge at guide jer forbi et par af 
dem. Området er moderart kuperet og 
gennemløbeligheden er rimelig.

Historiens vingesus har også ramt om-
rådet, idet gamle sagn og overleveringer 
vil vide, at den berømte oprører, Skipper 
Clement, efter at have nedbrændt Bøg-

sted rastede med sin bondehær på en 
af bakkerne, som derfor har fået navnet 
Skippers Høj- det skal være ganske vidst!
Bøgsted et opført i 1400 tallet og om-
bygget flere gange siden. Seneste store 
ombygning var i 2000, hvor Sindal Kom-
mune præmierede ombygningen.  

Ud over Bøgsted Plantage får I også for-
nøjelsen af at løbe i ”Spejderskoven”, som 
grænser op mod Bøgsted Plantage.  Om-
rådet tilhørte indtil for få år siden Sindal 
Kommune, der har overdraget området 
til DDS, som bruger  stedet til diverse 
spejderaktiviteter.  Der er bl.a. opført en 
bålhytte og en ude do.

Vi håber der kommer rigtig mange til 
arrangementet og glæder os til at se jer.

På gensyn

Ole F. Thomsen
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MØDESTED
Spejderskoven Fjelstedvej 200, 9870 Sindal. Afmærkning på vej 35 (Hjørringvej) vest 
for Sindal ved Fjelstedvej.

PARKERING
Ved stævneplads (ca. 50 m).

STÆVNEPLADS
Der er en ”bålhytte” og ”udedo”. Der er mål på stævnepladsen.

STARTSTED
Ca. 200 m fra stævneplads.

KORT
Bøgsted Plantage, revideret 2016, let kuperet terræn med blandet løv- og nåleskov, 
og let gennemløbeligt. 
Målestok 1:7.500, ækvidistance 2,5 m.
Printet kort på riv- og vandfast papir med påtrykt postbeskrivelse.
Der er løse postbeskrivelser. 

START
Første start kl. 1300. 

BANER
Bane 1     Svær lang ca. 6,5 km.
Bane 2     Svær kort ca.  4,0 km.
Bane 3     Mellemsvær ca. 4,0 km (mon ikke den kan få mindre øvede i skoven?)

POSTER/BEREGNING
EMIT.

TILMELDING
Senest tirsdag den 18. oktober 2016 til Ole F. Thomsen, tlf. 98971345  / 40475315, 
men gerne på mail oft@c.dk med oplysning om klub, klasse og evt. briknr. 

Indbydelse
Klubmesterskaber i orienteringsløb 2016

Tirsdag den 25. oktober 2016
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STARTAFGIFT
Kr. 65,- + evt.  leje af brik kr. 15,-.  Beløbet indbetales til  Spar Nord, reg.nr. 9001, 
kontonummer 4563532004.
 
AFSLUTNING
På Hjørring Politistation, Horsevang 9, 9800 Hjørring, kl. 1700 med gule ærter og 
kaffe kr.  80,-.
Ønsker man at deltage i afslutningen, skal  det oplyses ved tilmeldingen.

BAD/OMKLÆDNING
Hjørring Politistation.

STÆVNELEDER/BANELÆGGER
Jens Chr. Rasmussen og Ole F. Thomsen.

STÆVNE- OG BANEKONTROL
Ellen Thomsen, Hjørring OK.

På gensyn
Ole F. Thomsen
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Rutevejledning 
til stævnepladsen

Følg Hirtshals Motorvejen, E39, til Hjørring C, hvor der køres fra motorvejen.

Efter afkørsel foretages svingning til venstre ad Hjørringvej mod Sindal. 

Fjelstedvej kommer på venstre hånd, før Sindal.
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