INSTRUKTION
44. THYLEGE
Afstande:

Hytte - Bulbjerghus, Bulbjergvej 25, 7741 Frøstrup
(åben fra fredag d. 12 kl. 15.00 til søndag d. 14 kl. 17.00)
Hytte til P ca. 4 km følg afmærkning

P til start
P til start

Lørdag: 100 m
Søndag: ca. 250 m Følg blå/hvid snitsling

Start

Lørdag 1. start kl. 13.00 Startliste på hjemmesiden.
Søndag fællesstart kl. 10.30
Husk at være opmærksom, når du krydser nord-syd gående asfaltvej.

Kort

Bulbjerg 1:10 000 2013.
Der er nogle steder fældet og fjernet bevoksninger, så kortet på disse steder faktisk
skulle være gult. I den østlige del har vi tegnet 3 indhegninger på med sort skraveret.

Lørdag

Bane 1 Thylegekort
Bane 2 o-kort
Bane 3 o-kort
Bane 4 o-kort
Bane 5 o-kort
Bane 6 o-kort

9.0 km
6,0 km
4,7 km
3,6 km
4,2 km
2,0 km

26 poster
17 poster
15 poster
12 poster
14 poster
11 poster

Lørdag vil der være væske på bane 1 og 2 samt væske i mål.
Søndag

Pointløb på o-kort, her bruges IKKE Sport Ident.. Efter 60 min. udløses 10 strafpoint
pr. påbegyndte minut.

Resultater Bliver hængt op i hytten hurtigst muligt.
Præmier

Overrækkes under middagen lørdag, og ca. kl. 13.00 søndag.

Madlavning Lørdag aften hjælpes vi ad med at tilberede aftensmad.
Tilberedningen forventes færdig ca. kl. 19.00.
Liste med hvilken opgave du skal udføre hænges op i hytten.
Rengøring Vi skal selv gøre hytten ren, så I opfordres til at aflevere jeres rum rengjort. Vi vil
også gerne have hjælp til at rengøre hytten.
Medbring selv Sengelinned/dyner/sovepose og lagen.
Forplejning til weekenden bortset fra lørdag aften.
Besøg i Thylejren
Lørdag kl. 10.00 er der arrangeret rundvisning i Thylejren, som ligger ca. 1 km syd for
Frøstrup på vej 569. Vi hænger en o-skærm op ved indkørslen til lejren.
Vi håber på en god weekend
Erna og Poul Erik

