EPI – ESBJERG POLITI IDRÆTSFORENING
Kirkegade 76

●

6700 Esbjerg

●

Telefon 7611 1448

Indbydelse til ”Bakskuldløbet” på
Færøerne
Lørdag den 17. til lørdag den 24. juni 2017
Introduktion:

I foråret 2015 fik nogle o-løbere fra Esbjerg PI en vanvittig idé: Hvad med at lave et
orienteringsstævne på Færøerne? Vi gik i gang med at undersøge mulighederne og
fandt frem til, at der i 2014 var afholdt orienteringsløb ved Tórshavn. Altså måtte der
også findes o-løbskort fra Færøerne. Ad forskellige omveje fandt vi frem til
kortmaterialet og har efterfølgende undersøgt mulighederne for transport til- og fra
Færøerne, indkvarteringsmuligheder og transport under opholdet samt en lang række
andre logistiske udfordringer. Vi har nu, ikke mindst takket være vores
samarbejdspartnere på Færøerne, fået brikkerne til at falde på plads, så vi med stor
fornøjelse er i stand til at kunne tilbyde Jer alle en ”once in a lifetime experience”.

Pakkeløsninger:

Turen udbydes i 2 ”pakker” på henholdsvis 7 & 10 dage incl. Transport samt en 3.
pakke, hvor man selv sørger for transport til- og på Færøerne. De enkelte løb afvikles
alle som ”åbne løb” men det er kun medlemmer af en PI-forening + familie samt
forsvaret, der kan tilmeldes pakkeløsningerne

Pakke 1 (7 dage): Pris 5.300,Lørdag den 17. juni – lørdag den 24. juni 2017
Rejse til Færøerne/retur med M/S Norröna
 4 personers kahyt med toilet & bad incl. sengelinned og håndklæder
 2 måltider til Færøerne og 1 måltid på tilbagerejsen
 1 personbil pr. 4 deltagere
Indkvartering på ”Kerjalon” i Tórshavn søndag den 18. juni - torsdag den 22. juni 2017
 4 overnatninger incl. sengelinned
 Natmad på ankomstdagen
 4 x morgenbuffet på Hotel Føroyar
4 x madpakke
min. 2 klassiske orienteringsløb + sprint i Tórshavn
div. udflugter/fjeldvandring m.v.
Depositum: 800,- ved bestilling
Pakke 2 (10 dage): Pris 6.300,Pakke 1 +
3 ekstra overnatninger på ”Kerjalon” incl. Sengelinned & morgenbuffet
Pakke 3 (5 dage): Pris 2.750,Indkvartering på ”Kerjalon” i Tórshavn søndag den 18. juni - fredag den 23. juni 2017
 5 overnatninger incl. sengelinned
 Natmad på ankomstdagen
 5 x morgenbuffet på Hotel Føroyar
4 x madpakke
min. 2 klassiske orienteringsløb + sprint i Tórshavn
div. udflugter/fjeldvandring m.v.
Depositum: 400,- ved bestilling
BEMÆRK: Rejse til- og fra Færøerne samt transport på Færøerne (billeje) for egen
regning. Mulighed for bestilling af ekstra overnatning ved forhåndstilmeldingen.
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Forhåndstilmelding:

Tilmeldingsfrist: Senest 1. december 2016 på vedhæftede tilmeldingsblanket (skal
anvendes) samt indbetaling af depositum til reg. 0400 Konto: 4012748197
mrk.”Færøerne + forening & antal deltagere”. Depositum dækker EPI´s udgifter ved
bookning – ved pakke 1 & 2 vil 300,- ikke blive refunderet ved efterfølgende afbud.
Tilmeldingen er først gældende fra modtagelse af indbetalt depositum.
BEMÆRK: Ved tilmelding efter 1. december 2016 kan vi ikke garantere plads på
pakkeløsningerne (rejse & indkvartering).

Rejseforsikring:

Deltagerne er selv ansvarlig for at have tegnet dækkende rejseforsikring.

Foreløbigt program:

17. juni:
18. juni:
19. juni:
20. juni
21. juni:
22. juni:
23. juni
23. 25. juni:
25. juni

Afrejse fra Hirtshals kl. 15.30 med M/S Norröna
Ankomst Tórshavn kl. 22.30.
Natmad/indkvartering på ”Kerjalon”
Fælles udflugt m.v.
Orienteringsløb ”Havnardalur” eller ”Nólsoy”
Tórshavn ”by night”
Fælles udflugt m.v.
Sprint ”Tórshavn Midtby”
Heldagstur: Vi bestiger Færøernes højeste fjeld ”Slettaratindur” (880
m), besøger Gjógv og slutter af med Saksun
Fælles udflugt m.v.
Orienteringsløb – lang ”Rossagøta”
Kammeratskabsaften (særskilt tilmelding & betaling)
Pakke 1: Hjemrejse torsdag nat kl. 03.30 med ankomst Hirtshals
lørdag kl. 12.30.
Pakke 2: Færøerne på egen hånd. Mulighed for fællesture,
guidet fjeldvandring, virksomhedsbesøg m.v. Muligvis lejlighed til at
opleve færøsk bygdestævne med kaproning, motionsløb, egnsretter
og div. boder
Hjemrejse søndag kl. 23.30 med ankomst Hirtshals tirsdag den 27. juni
kl. 09.30.

Stævnecenter:

”Kerjalon”, Oyggjarvegur 45, FO – 100 Tórshavn, Faroe Island

Transport:

Selvtransport under stævner & udflugter. Afstand fra stævnecenter til
stævnepladserne vil være fra 0 – 5 km. Ca. 20 min. sejlads fra Tórshavn til Nólsoy (bil
medbringes ikke). Kørselsvejledning udleveres v/stævnecenter

Stævneplads:

Ikke fastlagt endnu. Vil blive tæt på start & mål ved hvert enkelt løb.

Konkurrence:

Orienteringsløb. De enkelte løb afvikles alle som ”åbne løb”, så lokale & turister har
mulighed for at deltage. Der anvendes EMIT til tidtagning og kontrol. Egen EMIT-brik
kan anvendes ved angivelse af briknr. ved tilmeldingen.

Baner:

Vekslende banelængder afhængig af terræn. Ved alle løb vil der være
bane med ”let orientering”, så alle har mulighed for at deltage.
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Kort:

”Rossagøta”, 1:10.000, ækvidistance 5 m, 2012
”Tórshavn Midtby”, 1:4.000, ækvidistance 5 m, 2012
”Havnardalur” (øvrige oplysninger p.t. ukendt)
”Nólsoy” (militærkort), 1:10.000, ækvidistance 10 m

Præmier:

I alle klasser efter deltagerantal. Da der er tale om ”åbne løb”, vil præmieoverrækkelse ske på stævnepladsen umiddelbart efter sidste løber er i mål.

Afslutning:

Vi forventer at afholde en fælles kammeratskabsaften torsdag den 22. juni. Nærmere
følger.

Startafgift &
Tilmelding:

Startafgift og evt. brikleje er indeholdt i pakke 1, 2 & 3. Nærmere tilgår vedr.
tilmelding til de enkelte baner. Desuden vil der blive udsendt særskilt tilmelding for
deltagere, der alene ønsker at deltage i orienteringsløbene.

Banelægger:

Peder Stephansen, Esbjerg PI

Banekontrol:

Kristian Assenholt & Erik Lindholdt, Esbjerg PI

Overdommer:

Tilstedeværende medlemmer af Feltsportsudvalget

Stævneledelse:

Peder Stephansen, tlf. 72584308
Kristian Assenholt, tlf. 20214594
Erik Lindholdt, tlf. 27643274

Kontaktperson:

Erik Lindholdt, Esbjerg PI, tlf. 27643274. Email: e.lindholdt@gmail.com

Nyttige links:

http://hotelforoyar.fo/en/hostel-kerjalon/
http://www.smyrilline.dk/
http://visitfaroeislands.com/da/

Stævneledelsen

Side 3 af 3

EPI – ESBJERG POLITI IDRÆTSFORENING
Kirkegade 76

●

6700 Esbjerg

●

Telefon 7611 1448

”Tórshavn By Night”
Sprint i Tórshavn midtby & plantage
Mandag den 19. juni 2017
Stævneplads:

Vagliđ v/Lagtinghuset, FO – 100 Tórshavn

Første start:

Mandag den 19. juni 2016 kl. 19.30

Konkurrence:

Orienteringsløb. Der anvendes EMIT til tidtagning og kontrol. Egen
EMIT-brik kan anvendes ved opgivelse af nr. ved tilmeldingen.

Baner:

Bane 1:
Bane 2:

Kort:

Tórshavn Miđbyur, 1:4.000, ækvidistance 5 m, 2012
Der er mange detaljer på kortet – især i den gamle bydel ved Tinganes
og i plantagen. Der kan derfor ske ændring i målestoksforhold – vil
fremgå af slutinstruktionen.
BEMÆRK: Færdselslovens bestemmelser skal overholdes og medbragt
hund føres i snor.

Tilmelding:

Senest den 9. juni 2017 Erik Lindholdt via mail:
e.lindholdt@gmail.com Tlf. +4527643274

Startafgift:

Voksne:
Kr. 80,Unge u/18 år:
Kr. 40,Startafgift betales ved tilmelding via reg. 0400 Konto: 4012748197
(mrk. Sprint Tórshavn + navn & nationalitet/klub).

Afslutning &
præmieoverrækkelse:

På stævnepladsen, når alle deltagere er i mål.

Banelægger:

Peder Stephansen, Esbjerg PI

Banekontrol:

Kristian Assenholt & Erik Lindholdt, Esbjerg PI

Stævneledelse:

Peder Stephansen, Kristian Assenholt & Erik Lindholdt, Esbjerg PI

Overdommer:

Tilstedeværende medlemmer af Dansk Politi Idrætsforenings
Feltsportsudvalg

Lang (ca. 3,2 km – 30 poster)
Kort (ca. 2,2 km – 20 poster)

Stævneledelsen
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Bakskuldløbet på Færøerne:

”Rossagøta”
Tirsdag den 20. juni 2017
Stævneplads:

Ved ”Kerjalon”, Oyggjavegur 49, FO – 100 Tórshavn, Færøerne.

Første start:

Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 15.30

Konkurrence:

Orienteringsløb. Der anvendes EMIT til tidtagning og kontrol. Egen
EMIT-brik kan anvendes ved opgivelse af nr. ved tilmeldingen.

Baner:

Bane 1:
Bane 2:
Bane 3:
Bane 4:

Kort:

Rossagøta, 1:10.000, ækvidistance 5 m, 2012.
Der kan aht. kortdetaljer ske ændring i målestoksforhold – vil fremgå af
slutinstruktionen.
BEMÆRK: Medbragt hund skal føres i snor.

Tilmelding:

Senest den 9. juni 2017 til Erik Lindholdt via mail:
e.lindholdt@gmail.com Tlf. +4527643274

Startafgift:

Voksne:
Kr. 80,Unge u/18 år:
Kr. 40,Startafgift betales ved tilmelding via reg. 0400 Konto: 4012748197
(mrk. Rossagøta + navn & nationalitet).

Afslutning &
præmieoverrækkelse:

På stævnepladsen når sidste løber er i mål

Banelægger:

Peder Stephansen, Esbjerg PI

Banekontrol:

Kristian Assenholt & Erik Lindholdt, Esbjerg PI

Stævneledelse:

Peder Stephansen, Kristian Assenholt & Erik Lindholdt, Esbjerg PI

Overdommer:

Tilstedeværende medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbunds
Feltsportsudvalget

7 km svær orientering
5 km svær orientering
3 km svær orientering
4 km let orientering (begynderbane)

Stævneledelsen

EPI – ESBJERG POLITI IDRÆTSFORENING
Kirkegade 76

●

6700 Esbjerg

●

Telefon 7611 1448

Bakskuldløbet på Færøerne:

”Havnardalur”
Torsdag den 22. juni 2017
Stævneplads:

Kirkjubøarvegur, FO – 100 Tórshavn, Færøerne. Følg afmærkning mod
Havnardalur.

Første start:

Torsdag den 22. juni 2017 kl. 14.00

Konkurrence:

Orienteringsløb. Der anvendes EMIT til tidtagning og kontrol. Egen
EMIT-brik kan anvendes ved opgivelse af nr. ved tilmeldingen.

Baner:

Bane 1:
Bane 2:
Bane 3:
Bane 4:

Kort:

Havnardalur, 1 : 7500, ækvadistance 5 m
Rossagøta, 1:10.000, ækvidistance 5 m, 2012.
Der kan aht. kortdetaljer ske ændring i målestoksforhold – vil fremgå af
slutinstruktionen.
BEMÆRK: Der anvendes 2 kort. Ca. 300 m markeret løberute mellem
de to løbsområder. Medbragt hund skal føres i snor.

Tilmelding:

Senest den 9. juni 2017 til Erik Lindholdt via mail:
e.lindholdt@gmail.com Tlf. +4527643274

Startafgift:

Voksne:
Kr. 80,Unge u/18 år:
Kr. 40,Startafgift betales ved tilmelding via reg. 0400 Konto: 4012748197
(mrk. Havnardalur + navn & nationalitet).

Afslutning &
præmieoverrækkelse:

På stævnepladsen når sidste løber er i mål

Banelægger:

Peder Stephansen, Esbjerg PI

Banekontrol:

Kristian Assenholt & Erik Lindholdt, Esbjerg PI

Stævneledelse:

Peder Stephansen, Kristian Assenholt & Erik Lindholdt, Esbjerg PI

Overdommer:

Tilstedeværende medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbunds
Feltsportsudvalget

7 km svær orientering
5 km svær orientering
3 km svær orientering
4 km let orientering (begynderbane)

Stævneledelsen

