
Ringkøbing Politis Idrætsforening 
indbyder onsdag den 21. september 2011 til: 
 

Orienteringsløbsstævne  

 
Stævnecenter : Vestjydsk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg – afmærkning hovedgaden i Ulfborg 
 
Hallen vil være åben for omklædning fra kl. 09.00. Spisning i hallen er tilladt.   
Som en ekstra service vil der  være mulighed for at ved forudbestilling at købe ”dagens ret” fra Ulfborg 
Gæstgiverkro ved forudbestilling og for en pris af 60 kr.  
Det kan pt. desværre ikke oplyses hvilken ret der tilbydes. 
 
 
Start : 1. start kl. 10.00. Start er beliggende ca. 10 km. fra stævnecentret. Ruten er afmærket. Parkering ved 
start. Mål : Beliggende tæt ved start. 
 
Baner :  
Bane 1 : Svær ca. 9-10  km. 
Bane 2 : Svær ca. 7-8 km. 
Bane 3 : Svær ca. 5 -6km. 
Bane 4 : Svær ca. 3,5-4 km. (fortrinsvis forbeholdt vores ældste løbere) 
Bane 5 : Mellemsvær ca. 5 km. 
Bane 6 : Let ca. 5 km. (beregnet for begynderløbere) 
 
Skov/Kort : Stråsø plantage ”Nr. Vosborg Hede”  1:10.000 ækv. 2,5. Revideret 2010. Plantage med varieret 
bevoksning vekslende med et stor åbent,  kuperet og  lyngbeklædt område .  
  
Tidtagning : Der anvendes Emit som udleveres ved start. Deltagere med egen brik skal opgive nummer ved 
tilmelding.  
 
Afslutning : I stævnecenter ca. kl. 13.30 - dog hurtigst muligt efter sidste løber er i mål.  
 
Startafgift : Kr. 70 pr. deltager. 
Beløbet indbetales til Ringkøbing PI, Kongevejen 16 
6950 Ringkøbing, konto hos Ringkøbing Landbobank, reg.nr. 7670 kontonr. 41513666……… 
. 
Tilmelding : senest den 15. september 2011- via Outlook til Leif Flytkjær, Ringkøbing Politi –  
mail: LFL002@politi.dk eller flytkjaer@mail.dk   
Husk evt. bestilling af dagens ret til 60 kr. Dagens ret skal betales kontant i stævnecenteret på løbsdagen. Vær 
venlig at have aftalt penge.   
 
Stævneleder:    Leif Flytkjær, Ringkøbing PI 
Banelægger :    Silas   Vestjysk OK 
Banekontrol :   Vestjysk  OK 
Overdommer : Tilstedeværende medlemmer af feltsportsudvalget 


