Tak for jeres interesse og tilmelding til Thy til lands til vands og i luften 2017.
Det bliver super fedt. Vi har lavet et godt løb med flere super fede aktiviteter og områder I kommer til at
køre i. Her er nogle få informationer inden vi mødes fredag.
Tilmeldingen er nu oppe på 25 hold fordelt på Fighter og Challenge. Dog kun 3 hold på Fighter, hvilket
betyder at vi sender alle ud på Challenge ruten. Dog med en mulighed for en kortere hjemtur sidst i løbet.
Programmet for fredag og lørdag.
Fredag

kl. 16:00:

Check ind åbner ved Snedsted Hallen, Østerallé, 7752 Snedsted.
Her udleveres løbsveste, information om løbet og reklamemateriale.

kl. 19:00:

Cykelmekaniker fra Hedens Cykler er klar til hjælp med små reparationer, samt salg af
cykelværktøj og udstyr.

kl. 21:55:

Alle hold har tjekket ind.

kl. 22:00:

Obligatorisk informationsmøde for alle om årets Thy til lands til vands og i luften.

Overnatning er valgfri. Der er mulighed for camping for alle hold på boldbanen ved Snedsted Hallen.

Lørdag kl. 07:00:

Start på CHALLENGE fra Snedsted Hallen.

kl. 15:00 – 16:00:

De første hold forventes i mål.

kl. 17:30:
kl. 17.00 – 22.30:

Præmieoverrækkelse
Ta' selv bord til alle deltagere og hjælpere.

kl. 21:59:

Sidste chance for at køre i mål.

kl. 22:00:

Målet lukker.

Cykel mekaniker: Hedens Cykler kommer fredag aften og vil bl.a. være klar med hjælp til cyklerne og salg
af cykelværktøj og udstyr. Se også www.hedens.dk
Løbet: Starten på løbet er et kort O-løb i Snedsted by.
Herefter forlader alle Snedsted og kommer I ikke tilbage, før I kører i mål. I skal medbringe alt det udstyr
som I skal bruge i løbet af dagen. I skal altid være opmærksomme på jeres væske. I skal mindst medbringe
1,5 l væske pr. mand. Bemærk et O-løb kan vare 1 – 2 timer.
Kano og anden sejlads: Under sejlads skal der bæres rednings-/svømmeveste. Veste udleveres. Der må ikke
sættes sejl. I vil skulle sejle med jeres MTB i kanoerne. I får udleveret 2 stk. kanoer pr. hold.

GPS: Det er forbudt at medbringe GPS med kort. Ure med GPS er tilladt f.eks. Garmin Forrunner.
Kort: Der vil blive udleveret masterkort efter O-løb lørdag morgen. Under løbet vil I få udleveret forskellige
typer kort med forskellige målestok. De fleste kort vil være vandfaste eller i plastposer. Dog ikke nogle
enkelte kort. Så vi anbefaler, at I medbringer en pose eller kortholder.
Facebook/TV: Vi vil under løbet forsøge at lægge video og billeder på Facebook, så familie og venner kan
følge løbet hjemmefra, hvis de ikke er med i THY. https://www.facebook.com/thylvl
Tilskuere: Ruten i år er meget tilskuervenlig. Vi anbefaler tilskuere at se løbet fra følgende steder: Start kl.
7:00 fra Snedsted Hallen. Kalkværksvej i Nørhå kl. 8:30 – 10:30. Stenbjerg Plantage/Istrupvej kl. 12:00 –
17:00. Mål kl. 15:00 – 22:00 ved Snedsted Hallen.
Mad: Mad under løbet er I selv ansvarlig for. Begynder hold skal være opmærksom på, at I evt. først kører i
mål mellem kl. 20:00 – 22:00. Fra kl. 17:00 vil der i målområdet være et gratis Ta' selv bord bl.a. med
produkter fra Thy. Vi takker vores lokale leverandør: Tican Pølser, Premier Is og Madsens Bageri.
Overnatning: Der er mulighed for at overnatte i eget telt ved Snedsted Hallen fra fredag til lørdag.
Kontakt og spørgsmål: Ved evt. spørgsmål omkring tilmelding, betaling og holdændringer kontakt da
venligst Josef Slot: tilmeld@klatreklub.dk. Spørgsmål omkring løbet og alt andet kontakt da venligst
Flemming Søvndal Nielsen: flemming@klatreklub.dk

God sommer og træning
Flemming Søvndal Nielsen
Mobil: 61 69 30 46 & mail: flemming@klatreklub.dk

