
 
 

Indbydelse til Vinterlang 2/2023 

 
Karup orienteringsklub indbyder til Vinterlangdistance  

Søndag d. 15. januar 2023 I Kompedal plantage 

 
Klassifikation ** 
Baner 1: 20 km. svær 

2: 15 km. svær 
3: 10 km. svær 
4: 6 km. svær 
5: 3,5km. svær 
Det er ca. banelængder. De endelige længder vil 
fremgå af instruktionen 

Mødested, 
Parkering og 
afmærkning 

Stævneplads er ved Kompedal lejren, 
Kompedalvej 13, 7442 Engesvang 
Der vil være mulighed for parkering ved lejren. 
Der vil være afmærkning på Rute 13, ved 
Gråmose 

Stævnekontor Stævnekontoret vil være bemandet fra kl. 09.00 
Afstande Parkering til stævneplads: 0-100 m 

Stævneplads til start: ca. 100 m 
Start Der vil være samlet start banevis fra kl. 10. 

Nærmere vil fremgå af instruktion 
Kort Kompedal plantage Nord og Øst  

Målestok 1:10000 og 1:7500 
Tegnet mellem 2009-2021  
Enkelte større rettelser 2022 

Terræn Kompedal plantage er svagt kuperet typisk 
midtjysk plantage, der er anlagt i slutningen af 
1700-tallet, for at bremse sandflugt. 
Kartoffeltyskerne prøvede, at opdyrke Grathe 
hede i 1800-tallet, men måtte opgive pga. 
sandfygning. Der kan flere steder ses sanddiger, 
der er opstået omkring de grenhegn de lavede 
omkring markerne. De blev dækket af sand og 
dyrkning blev opgivet. I den nordlige ende 
gennemløber Mosedalen plantagen i NV-SV 
retning. I den vestlige ende Urhanedalen. 



Kompedal er udtaget til naturnationalpark og der 
vil inden for de nærmeste år blive udsat kvæg 
eller heste bag et 2 trådshegn i det meste af 
plantagen. Projektgruppen arbejder med de 
nærmere detaljer, som vil blive præsenteret for 
politikerne sidst på året eller i starten af 2023. 

Startafgift H/D-20 20 kr. 50,00, H/D21- kr. 75,00  
Lejebrik kr. 15,00 
Indbetales klubvis på konto 5959 0001065418 

Kontrolsystem Emit. Briknummer oplyses ved tilmelding, er der 
ingen briknummer oplyst, forventes det at man 
vil leje brik. 
Lejebrikker afleveres ved målgang. Bortkommet 
brik erstattes med kr. 500,00 

Tilmelding Klubvis tilmelding senest d. 6. januar 2023 via O-
service. Tilmeldingsmodtager Lars-Ole Kopp. 

Eftertilmelding Kan ske på løbsdagen så længe der er kort. 
Startgebyret tillægges kr. 20,00 

Startliste og 
instruktion 

På Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk 
senest torsdag d. 12. januar. 

Resultater Løbende opdatering på stævnepladsen. Samlet 
resultat kommer på Karup OK’s hjemmeside 
www.karupok.dk snarest efter løbets afslutning 

Kiosk Ja, kaffe, the, øl og vand samt kage og boller 
Toiletter Der vil være adgang til toiletter ved lejren 
Bad/omklædning Ved bilerne, vådklud metoden 😊"#$% 
Stævneleder Carsten Helligsø, Karup OK, tlf. 22797057, Mail: 

formand@karupok.dk 
Banelægger Jan Nielsen, Karup OK 
Stævnekontrol Lars-Ole Kopp 
Banekontrol Carsten Helligsø, Karup OK 
Korttegner Jan Nielsen og Søren Mikkelsen, Karup OK 

 
Velkommen til det kommende Nationalpark område som ikke vil ændre 
sig når den tid kommer, stier, veje, huse, planter og træer vil være som 
altid, men der kommer nok et hegn et eller andet sted. 


