Kære deltager
Du modtager denne mail, da du er tilmeldt Cold Hawaii Ultra 2019. Starten går d. 28. september kl.
06.00 fra Bulbjerg for 50 miles og kl. 9.30 fra Hanstholm for 50 km.
Vi er klar! Ruten er trimmet, depoterne tunet, og vi glæder os til at se jer til et brag af en ultra-trailfest i Thy! Dog har vi et par punkter, som vi gerne vil gøre jer ekstra opmærksomme på.
Indskrivning:
Fredag aften kl. 19.00 – 21.00 er indskrivning åben i Agger - Vesterhavshytten, Vesterhavsgade 2,
Agger, 7770 Vestervig. I kan bl.a. få jeres start nr. Der er også indskrivning 1 time før start lørdag
morgen på Bulbjerg og i Hanstholm.
Bustransport:
Kl. 04.30 afgår transport fra Agger til Bulbjerg for 50 Miles.
Kl. 08.15 afgår transport fra Agger til Hanstholm for 50 km.
For at bussen ikke skal køre unødvendigt, vil vi meget gerne have tilsagn fra de deltagere, der
ønsker at benytte sig af transportmuligheden. Hvis du vil med bussen, skal du derfor skrive til denne
mail (simon@thyrace.dk) INDEN torsdag d. 26. september kl. 18.00.
Busserne kører fra Vesterhavshytten, Vesterhavsgade 2, Agger, 7770 Vestervig.
Vi forventer at kører 50 km. deltagerne i personbiler fra Agger til Hanstholm.
Start:
Kl. 06.00 går starten på 50 Miles fra Bulbjerg. Der vil være mulighed for indskrivning i Bulbjerg
fra 05.15, og de sidste løbsinformationer gives kl. 05.50. Løbet vil have en maxtid på 14 timer, dvs.
målet lukker kl. 20.00. Vi vurderer, at har man ikke forladt det sidste depot i Vorupør kl. 16.00 vil
man ikke kunne nå i mål til lukketid, hvorfor der er cut-off i Vorupør på dette tidspunkt.
Kl. 09.30 går starten på 50 km fra Hanstholm Madbar, Helshagevej 98, 7730 Hanstholm. Der vil
være mulighed for indskrivning i Hanstholm fra 08.30 og de sidste løbsinformationer gives kl.
09.20. Løbet vil have en max. tid på 10½ timer, dvs. målet lukker kl. 20.00. Vi vurderer, at har man
ikke forladt det sidste depot i Vorupør kl. 16.00 vil man ikke kunne nå i mål til lukketid, hvorfor der
er cut-off i Vorupør på dette tidspunkt.
Ruten og depoterne:
Ruten og depotoversigten er blevet opdateret på vores hjemmeside med de sidste finjusteringer.
Vigtigst er her: Mellem Hanstholm og Klitmøller følges cykelstien v/kystvejen, mens stranden
følges nord for Vorupør til syd for Stenbjerg.
Se rutekort her:
Kort 1 +2
https://www.dropbox.com/s/zp2dcluav89fmm4/CHU%20-%20Kort1%2B2.pdf?dl=0
Kort 3 + 4
https://www.dropbox.com/s/wf61zaeddppj8ye/CHU%20-%20Kort%203%2B4.pdf?dl=0

Ved start udleveres også kortmateriale over ruteforløbet, men der skulle helst ikke være nogen tvivl,
såfremt markeringen følges.
Der er 3 depoter på ruten for 50 miles - efter ca. 23 km, 42 km og 57 km. De sidste to depoter er på
50 km. Indholdet af disse og deres præcise placering på ruten ses også på hjemmesiden.
Mål:
Mål er i år ved Vesterhavshytten, Vesterhavsgade 2, Agger, 7770 Vestervig. Vesterhavshytten er
klar med mad til alle deltagere, og det er inkluderet i deltagerprisen. Tilskuere og familie er også
velkomne til at spise på egen regning og opholde sig i Vesterhavshytten sammen med jer.
Andre løb arrangeret af Thy Race:
Husk også andre løb i Thy.
 Thy Challenge den 12. oktober har sidste tilmeldingsfrist den 5. oktober.
 Etapeløb Thy Trail den 9. – 10. november har prisstigning den 1. november.
 Thy Trail Marathon den 29. feb. 2020 åbner tilmelding den 1. oktober 2019 kl. 18.00.
Med venlig hilsen
På vegne af Thy Frilufts- & Klatreklub og Thy Race
Simon Grimstrup, Flemming Søvndal Nielsen & Simon Gregersen

