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Tilmelding
Tilmelding foretages enten via
www.o-service.dk eller via
viking-atletik.dk/shop/hoest-open
Ved større samlede tilmeldinger
kontakt venligst stævnelederen på
mail til info1@host-open.dk

TILMELDINGSFRIST
Fredag d. 21. okt.
Eftertilmelding til de ordinære
klasser er ikke muligt

Bysprint
D/H10-16
D/H17-90

Mangler. Godt foto med
et o-løbs-flag

75,- DKK
120,- DKK

Etape 1 og Etape 2 samlet
D/H10-16
150,- DKK
D/H17-90
240,- DKK
Åbne Baner (pr dag)
Open 1-4
Open 5		
Leje SportIdent brik
Pr dag		

Deltagerliste
Deltagerlister offentliggøres
løbende på www.host-open.dk
Startlister
Startlister offentliggøres mandag
d. 24. okt. på www.host-open.dk

Boka stuga och färja
Utnyttja de speciella Höst-Open
erbjudandet på övernattning
och färjebiljetter.

115,- DKK
80,- DKK

20,- DKK

Alle løbs-klasser kan ses her:
www.host-open.dk/forside/klasser

Ring 0045 56 95 72 95
eller läs mera på
www.semester-bornholm.se/
gruppresor/hoest

Bysprint i Nexø

Varperne

Optakt. Fredag d. 28. okt.

Etape 1. Lørdag d. 29. okt.
Området består primært af plantage med store ensartede flader
med bla rødgran. Der er vådt og
sumpet flere steder og et omfattende netværk af grøfter.

Rutsker Højlyng og
Plantage
Etape 2. Søndag d. 30. okt.
Rutsker Højlyng og Plantage er
et varieret og spændende terræn,
hvor der ikke har været løbet HöstOpen i mange år.
Der er lidt af det hele: klipper,
sprækkedale, højlyng, skov, ager,
og masser af sten. Der er rimelig
kuperet, og en del søer, sumpe og
vådområder.

Optakten til Höst-Open arrangeres
af Politiets Idrætsforening.
Nexø er nok mest kendt som en
fiskeriby med storheden og lugten
af fisk bag sig. Men bevæger man
sig væk fra havnen og handelslivet
i bymidten finder man de charmerende gamle kvarterer med små
snævre gader, flot kalkede rækkehuse, og små smutveje.

Der er generelt ikke særlig kuperet
og plantagen er gennemskåret af
mange lige skovspor og veje på
kryds og tværs.

Parkering: Offentlige parkeringspladser i og omkring centrum af
Nexø.

Parkering. I kanten af en større
sognevej - forvent op til 1 km til
stævnepladsen.

Parkering. I kanten af en mindre
sognevej - forvent op til 1 km gang
til stævnepladsen.

Information
Kontrolsystem
SportIdent (ikke berøringsfri).
Oplys venligst briknummer ved
tilmelding.

Kort
Kort over Nexø revideres i 2022 og omtegnes efter ISSprOM 2019-2
kortnorm. Ækvidistance 2,5 m. Målestok 1:3.000 for D/H60 og ældre;
1:4.000 for øvrige klasser.

Resultater
Etape og samlede resultater bliver offentliggjort på www.host-open.dk

Kort over Varperne revideres i 2022 og omtegnes efter ISOM 2017-2
kortnormen. Ækvidistance 2,5 m. Målestok 1:7.500 for Open 2, D/H45
og ældre; 1:10.000 for øvrige klasser.

GPS
Kort/baner lægges på O-Track
umiddelbart efter kl. 17.00.
Her kan GPS-spor uploades.
Stævneplads
Vi håber at kunne etablere vores sædvanlige stævnepladser.
Parkering
Til sprinten skal benyttes offentlige parkeringspladser i Nexø. Til etaperne skal der
parkeres i kanten af sogneveje. Til etape 1
og 2 må påregnes op til 1 km transport til
fods til stævnepladsen.

Kort over Rutsker Højlyng og Plantage nytegnes i 2022 efter ISOM
2017-2 kortnormen. Ækvidistance 2,5 m. Målestok 1:7.500 for Open 2,
D/H45 og ældre; 1:10.000 for øvrige klasser.
Postbeskrivelser
Løbskort forsynes med postbeskrivelser med IOF symboler. Der er løse
postbeskrivelser.

Stævneorganisation
Stævnekontrollant
Erik Munch Hansen, Viking Atletik
Dommer
Jens Peter Rasmussen, BVI

Stævneleder
Lars Wichmann, Viking Atletik
info1@host-open.dk
(+45) 61 40 41 60

For yderligere oplysninger se www.host-open.dk

