O-løb ved Det Store Vandskel
15. januar 2022
Tidligste start
kl. 11:00
Seneste start
kl. 13:30
Postindsamlingen begynder kl. 14:30
NB: Tilmelding på Gorm Events. Sidste frist for tilmelding er torsdag 13/1. Rettidigt tilmeldte løbere vil få
printede kort på vandfast papir. Løse postdefinitioner. Der bliver tidtagning med online resultatliste.
Der vil desuden blive mulighed for at printe kort selv – de kommer til download på OK Snabs hjemmeside:
http://ok-snab.dk/vintertraening/1549-det-store-vandskel-lordag-d-15-jan-2022.html

Letteste adgang til området er nordfra, via Hærvejen fra A13.
Kortudlevering og mål ligger ved P2 på Hærvejen. Afstand P2 til start: ca. 250 m.
Der er kort afstand fra P1 ved Koutrupgård – følg stien nord for engen.
Som det fremgår af kortudsnittet, er P-pladserne meget små. Vi kan blive nødt til også at kantparkere på
hærvejen syd for P2 – men tag hensyn og parkér, så der kan passeres.
I naturstyrelsens turfolder kan man finde flere P-pladser, som giver mulighed for at varme op på vej til
mødestedet: https://naturstyrelsen.dk/media/176121/58_gudenaaen-og-skjernaaen_081215.pdf
P9 og P7 er begge temmelig små - P3 noget større. Fra P3 bedes man gå forbi Skjernåens udspring - ikke
gennem Koutrup Skov. Undlad bilkørsel på vejen nord for P3. Der er heller ikke plads til kantparkering her.
Vi opfordrer kraftigt til at arrangere så meget fælleskørsel som muligt.

Geografiske detaljer
P2 på Hærvejen, ved udmundingen af Lindbjergvej
55.91197502, 9.40107912
P1 Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, 7160 Tørring
55.91086034, 9.40466284

Banerne og terrænet
(Med forbehold for mindre ændringer.)
Der tilbydes følgende baner:
Begynder/Let
Mellemsvær
Svær kort
Svær mellem
Svær lang
Svær XL

ca. 3,0 km
ca. 4,4 km
ca. 3,2 km
ca. 5,3 km
ca. 6,7 km
ca. 8,8 km

Terrænet er præget af overdrevene – græs, lyng og spredte buske, gennemløbet af hhv. Danmarks længste
og mest vandrige å: Gudenåen og Skjernåen. Her er de endnu spæde – men det anbefales alligevel om
muligt at krydse dem via spang eller bro. Banerne passerer tillige et eller flere områder med skov eller
egekrat.

Kortet
Kortets ækvidistance er 2,5 m, målestokken er 1:10.000.
Overdrevene afgræsses som led i naturplejen, så der er en hel del hegn.

Der anvendes en specialsignatur for forcérbart led (sort
cirkel). Det er et solidt led, man
kan klatre over. Kortudsnittet
viser to af disse sammen med
en normal passage.
Signaturen for passage i hegn
dækker over de normale
klaplåger, stenter samt nogle
”mini-gennemgange”, som er
nem at passere, men ikke
særligt synlige i
terrænet.

Her over fotos af alle fire typer.

Banerne Begynder/Let, Mellemsvær samt Svær kort kan gennemføres via passager i hegn.

