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Velkommen til årets bedste Thylege. Årets Thylege er nr. 43 i rækken og vi fortsætter traditionen, 
som Jakob Ravn startede op engang i sidste århundrede, med løb om Thylegemesterskabet, god 
mad og hygge lørdag og pointløb om søndagen.  
 
Men hvis I tror, det var det vi tilbyder, så prøv at fortsætte med at læse resten af indbydelsen og vi 
vil foreslå at I bruger Matas’s 5 cm. elastikbind til at holde kæberne på plads, for det bliver svært at 
undgå at de langsomt falder længere og længere ned, efterhånden som tilbuddene rasler frem. 
 

INDBYDELSE/INFORMATION 
 
Arrangør: Henning Hansen og Karsten Stald – Madmor og overdommer: Aase Thyssen 
 
Klassifikation: Horsens Orienteringsklub Thylegemesterskab 
 
Dato: 31/5 og 1/6 2014  
 
Løbsområde: Stråsø Plantage øst 
 
Stævnecenter: Vindkraften, Natur- og Aktivitetscenter Vind 
                         Røjkærvej 15, vind, 7500 Holstebro 
 
   Åbner d. 30-5-2014 kl. 14.00 
   Lukker d. 1-6-2014 kl. 16.00 
 
Afmærkning: Til stævnecenter, fra Vind Kirke 
                       Til løbsområde, fra Vind Kirke 
 
Omklædning/bad/overnatning: Vindkraften (se stævnecenter) 
 
Kort: Thylegemesterskabet, Stråsø øst 2003 1:10000 eller 1:15000, sort/hvid print 
           Bane 2 - 4: Stråsø øst 2013 1:10000 
           Bane 5 og 6 : Stråsø øst 2013 1:5000 
 
Terræn: På grund af de 2 storme Allan og Bodil, som har været ekstrem hårde ved Stråsø Plantage, 
              har det været nødvendigt at lade det meste af de enkelte baner foregå i de åbne og 
              lavbevokset (fyrretræer) områder. Områderne er typisk Vestjysk klitterræn med middel   
              kupering. Og hvis man ellers har styr på orienteringen, er det let til hurtig gennemløbeligt. 
 
Baner: Bane 1 - 8,180 km. – 21 poster - svær (også Thylegemesterskabsbanen) 
            Bane 2 – 6,150 km. – 18 poster - svær 
            Bane 3 – 4,310 km. – 12 poster - svær 
            Bane 4 – 5,210 km. – 18 poster – mellemsvær 
            Bane 5 – 3,120 km. – 22 poster – let 
            Bane 6 – 2.190 km – 18 poster – let/begynder 
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Første start lørdag: kl. 13.00 
 
Fælles start søndag: kl. 10.30 
 
Præmier: Formentlig et par stykker 
 
Kontrolsystem: SportIdent 
 
Afstande: Stævnecenter til parkering, 5 eller 6 km. alt efter hvad vi får af køretilladelse. 
                 Parkering til stævneplads 0 eller 1 km. se herover 
                 Resten er dybt hemmelig. 
 
Resultatformidling: ja 
 
Kiosk: Nej vi henviser til nærkøbmanden i Ørnhøj 
 
Tilmelding: På hha@surfpost.dk – kast@tdcadsl.dk eller tilmeldingssedlen på opslagstavlen i  
                    klubhuset, senest tirsdag d. 20/5 2014 kl. 21.00 
 
Betaling: Voksne (børn over 25 år) = 300,- kr. 
                Børn (voksne under 25 år) = 150,- kr. 
                Familie uanset antal de 2 dyreste efter ovennævnte satser. 
 

ØVRIG INFORMATION 
 
Tilbud 1: I må komme til Vindkraften allerede fredag d. 30/5 kl. 14.00. Det passer med at I kommer 
til Vind efter Træningsudvalget træningspas (se deres opslag for informationer herom) 
træningsudvalget sørger for aftensmad. 
 
Tilbud 2: På Vindkraften er der mulighed for diverse lege, der både udendørs boldbane og 
indendørs er der gymnastiksalen at boltre sig i. Vi har diverse legeforslag og materialer med hertil. 
 
Tilbud 3: Vi råder over 12 mountainbikes med styrthjelm, begge dele i forskellige størrelse, så de 
fleste kan få en cykeltur i den dejlige natur i og omkring Stråsø Plantage og med selvsyn se de 
enorme ødelæggelser stormene har forvoldt. 
 
Der bliver sat et kort op i stævnecenteret med forbudte områder (løbsområdet) 
 
Tilbud 4: Madmor sørger for aftensmad lørdag og der vil også blive lidt til aftenskaffen, er man 
interesseret i at bage en kage, så hvisk lige en af os det i øret (hvisk højt hvis I møder Henning 
først☺) og I vil modtage et kæmpe knus fra os alle 3 eller 3 knus fra egen udvalgte, hvis det ønskes 
i stedet. Al drikkelse skal I selv sørge for minus vand samt mad på resten af turen. 
  
Tilbud 5: Efter pointløbet søndag, griller vi pølser med tilbehør til frokost. 
 
Tilbud 6: Efter pointløbet og frokosten er der mulighed for bad og omklædning i Vindkraften, vi har 
centeret til kl. 16. 
 
Tilbud 7: Der kan bo 40 personer i annekset, som er indrettet med 2 og 4 mands værelser, der er bad 
og toilet i alle værelser. Husk lagner og betræk. Først til mølle princippet. 
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Ønsker man at medbringe og bo i egen campingvogn er der mulighed for bad/toilet i 
hovedbygningen. 
 
Tilbud 8: Der er mulighed for at køre de ca. 15 km. til Holstebro Badeland, de har åbent fredag fra 
12 – 19 og lørdag/søndag 10 – 18. se mere på www.holstebro-badeland.dk.  Udgiften hertil står man 
selv for. 
 
 
Hilsen Thylegeudvalget 


