Deltagerbrev 2021
Tak for jeres tilmelding til Thy Challenge. Der er 20 hold tilmeldt. 11 hold på Klassisk og 9 hold på
Fighter. Vi glæder os helt vildt.
Det bliver smukt og hårdt med enkelte våde passagerer til jeres sko og ankler, samt fede MTB spor.
Det bliver flot med åbne klitheder, havet, plantager og små skovsøer.

INFO til KLASSISK
Vorupør Boldklub Klublokaler
Start- & målområde er i år ved Vorupør Boldklub, Vesterhavsgade 9, Vorupør, 7700 Thisted.
Indenfor i klublokalet ved Vorupør Boldklub vil det være forbudt at bruge fodtøj. Disse stilles ved
indgangen. Dette håber vi, at I vil respektere.
Vi åbner Vorupør Boldklub fredag kl. 20.00 til indskrivning.
Overnatning er tilladt i klublokalet. Vi anbefaler det ikke. Det er småt.
Program:
Fredag kl. 20.00
kl. 22.00
kl. 22.00

Vorupør Boldklub åbner til indskrivning.
Indskrivning lukker.
Vorupør Boldklub lukker.

Lørdag kl. 6.15 – 7.30
kl. 7.15 – 7.45
kl. 7.30
kl. 8.00
Ca. kl. 9.00
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 22.59
kl. 23.00

Indskrivning åbner. Her udleveres cykel nr. og reklame materiale.
MTB pakkes trailer og bus. MTB afleveres senest kl. 7.25.
Informationsmøde på Vorupør Boldklub. Her udleveres Masterkort.
Bus afgang.
Start ved Bulbjerg.
Vinder holdet forventes i mål.
Der udleveres mad i mål.
De sidste hold kører i mål.
Målet lukker.

Løbet:
Løbet starter med ca. 5,5 km. tvungen o-løb (løb) med valgfri rækkefølge af posterne. Dog skal I
klippe post 41 som sidste post på O-løbet. Post 41 står i skiftezonen ved jeres cykler.
Her efter er løbet MTB-O med poster, hvor der skal løbes 1 – 100 meter til posterne.
Det er kun tilladt at cykle på stier og veje.
Der vil være cykel forbudt område, hvor I skal løbe til x antal poster.
Løbet er en freeorder bane. I bestemmer selv i hvilken rækkefølge, I tager posterne. Dog ligger flere
poster i en naturlig rækkefølge.
Vinderen af løbet er hurtigste hold i mål med alle poster.
Hold, der ikke gennemfører hele banen, placeres efter hvor mange poster, de har nået.
Alle hold skal være i mål kl. 23.00, ellers koster hver minut 1 post. (målgang kl. 23.02 koster 2
poster).

Kort:
Ved infomødet udleveres 6 stk. masterkort på vandfast papir. Disse kort udleveres kl. 7.30 ved
infomødet. Masterkortene er i målestok 1:25.000.
Ved start i Bulbjerg udleveres et o-kort over første o-løb. Kortet vil være i en pose.
Tidtagning og poster:
Tidtagning foregår med Emit brikker. Intro ved indskrivning og informationsmødet.
Emitbrikkerne bliver udleveret ved tjek ind.
Ved tilfælde af tekniske problemer er der backup kort i brikkerne. Så vær bevist om at brikkerne
kommer helt ned i kontrolenhederne/posterne.
Post nr. på kortet er de samme kontrol numre som er på poststativerne.
Første post nr. er nr. 31. Følgende nr. vil ikke være til stede nr. 66 og 68.
Kano:
Undervejs i løbet vil I komme til en post i en sø. Her vil der være kano til rådighed. Her skal der
bæres rednings/svømmeveste, som ligger ved kanoerne.
Facebook:
Familie og venner kan se opdateringer fra løbet på https://www.facebook.com/Thy-Challenge
Sponsorer:
Feriepartner Thy tilbyder sommerhusferie i Thy med 10 % rabat for alle jer deltagere.
Feriepartner Thy har også miniferie. Så sommerhusferie kan vare under en uge.
Kontakt:
Kontakt og spørgsmål: Flemming Søvndal Nielsen: flemming@thyrace.dk
Vi glæder os til at se jer og give jer en super oplevelse i Nationalpark Thy.
God træning.

Venlig hilsen
Thy Challenge
Flemming Søvndal Nielsen

INFO til Fighter
Vorupør Boldklub Klublokaler
Start- & målområde er i år ved Vorupør Boldklub, Vesterhavsgade 9, Vorupør, 7700 Thisted.
Indenfor i klublokalet ved Vorupør Boldklub vil det være forbudt at bruge fodtøj. Disse stilles ved
indgangen. Dette håber vi, at I vil respektere.
Vi åbner Vorupør Boldklub fredag kl. 20.00 til indskrivning.
Overnatning er tilladt i klublokalet. Vi anbefaler det ikke. Det er småt.

Program:
Fredag kl. 20.00
kl. 22.00
kl. 22.00

Vorupør Boldklub åbner til indskrivning.
Indskrivning lukker.
Vorupør Boldklub lukker.

Lørdag kl. 8.30 – 10.30
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 17.00
kl. 22.59
kl. 23.00

Indskrivning åbner. Her udleveres cykel nr. og reklame materiale.
Informationsmøde på Vorupør Boldklub. Her udleveres Masterkort.
Start fra Vorupør Boldklub.
Vinder holdet forventes i mål.
Der udleveres mad i mål.
De sidste hold kører i mål.
Målet lukker.

Løbet:
Løbet er et stort MTB-O med poster, hvor der skal løbes 1 – 100 meter til posterne.
Det er kun tilladt at cykle på stier og veje.
Der vil være cykel forbudt område, hvor I skal løbe til x antal poster.
Løbet er en freeorder bane. I bestemmer selv hvilken rækkefølge, I tager posterne. Dog ligger flere
poster i en naturlig rækkefølge.
Vinderen af løbet er hurtigste hold i mål med alle poster.
Hold, der ikke gennemfører hele banen, placeres efter hvor mange poster, de har nået.
Alle hold skal være i mål kl. 23.00, ellers koster hver minut 1 post. (målgang kl. 23.02 koster 2
poster).
Kort:
Ved infomødet udleveres 2 stk. masterkort på vandfast papir. Disse kort udleveres kl. 10.30 ved
infomødet. Masterkortene er i målestok 1:25.000.
Tidtagning og poster:
Tidtagning foregår med Emit brikker. Intro ved indskrivning og informationsmødet.
Emitbrikkerne bliver udleveret ved tjek ind.
Ved tilfælde af tekniske problemer er der backup kort i brikkerne. Så vær bevist om at brikkerne
kommer helt ned i kontrolenhederne/posterne.
Post nr. på kortet er de samme kontrol numre som er på poststativerne.
Følgende nr. vil ikke være til stede nr. 66 og 68.
Kano:
Undervejs i løbet vil I komme til en post i en sø. Her vil der være kano til rådighed. Her skal der
bæres rednings/svømmeveste, som ligger ved kanoerne.
Facebook:
Familie og venner kan se opdateringer fra løbet på https://www.facebook.com/Thy-Challenge
Sponsorer:
Feriepartner Thy tilbyder sommerhusferie i Thy med 10 % rabat for alle jer deltagere.
Feriepartner Thy har også miniferie. Så sommerhusferie kan vare under en uge.
Kontakt:
Kontakt og spørgsmål: Spørgsmål omkring løbet kontakt da venligst Flemming Søvndal Nielsen:
flemming@klatreklub.dk
Vi glæder os til at se jer og give jer en super oplevelse i Nationalpark Thy.
God træning.
Venlig hilsen
Thy Challenge
Flemming Søvndal Nielsen

