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Fortræning: Der er mulighed for fortræning i Kirkemilen torsdag den 6. juli og  
fredag den 7. juli. 

Løbsområde og kort: Kirkemilen, 1:7500 Ækv. 2,5 m. 
Revideret 2016. 
Printede kort. 

Terrænbeskrivelse: Den bevoksede del af løbsområdet består af let til svært gennemløbelig 
bjergfyr med et fint stibillede. Mest interessant er vel nok de let til middel 
kuperede bevoksede og åbne klitområder. Her bliver løbernes 
orienteringsmæssige evner sat på en udfordrende prøve. En 
naturoplevelse for krop og sjæl. 
Et par bemærkninger: 
- Stierne i åbne klitområder er generelt ret sandede. 
- De åbne klitområder er generelt godt løbebare, herfra dog undtaget 

de to miler. 
- Området anvendes meget af Mountain-bikere, hvilket kan præge 

stibilledet, hvor deres spor fremstår en del mere markant end de 
øvrige almindelige stier. 

Dele af løbet vil foregå i området omkring den tilsandede kirke, som jo 
dagligt besøges af rigtig mange turister. Tag lidt hensyn til dem, så 
tager de nok også hensyn til os. 

Baner: Bane 1: Svær, 6,4 km, 21 poster 
Bane 2: Svær, 4,8 km, 17 poster 
Bane 3: Svær, 3,2 km, 13 poster 
Bane 4: Mellemsvær, 3,0 km, 11 poster 
Bane 5: Let, 3,2 km, 11 poster 
Bane 6: Begynder, 2,5 km, 15 poster 
 
Der er endvidere mulighed for, at indtegne en selvvalgt bane. 

Salg af kort: Stævnecentret på Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen. 
Gps: 57.727131, 10.585061   

• Torsdag den 6. juli fra kl. 08.00 - 18.00 

• Fredag den 7. juli fra kl. 08.00 - 15.00 

Løbstidspunkter: Det er tilladt at færdes i Kirkemilen på følgende tidspunkter: 

• Torsdag den 6. juni kl. 08.00 – 19.00 

• Fredag den 7. juli kl. 08.00 – 19.00 

Startafgift: Pr. kort: 25 kr. 
Leje af EMIT brik: 15 kr. 
Erstatning for bortkommet lejebrik: 500 kr. 

Kørselsvejledning:  Udleveres i stævnecentret på Skagen Skole. 

Afstande: Skagen Skole til parkering: Ca. 3 km. 
Parkering til start: Ca. 150 m.  
Mål til parkering: Ca. 150 m.  

Parkering/start/mål: Parkering på græsareal ved Skagen OK klubhus. 

https://www.google.dk/maps/place/Skagavej+139,+9990+Skagen/@57.727028,10.5817133,586m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x464f452182ce84dd:0xad715087a060e32!8m2!3d57.7272438!4d10.5849726


Afmærkning fra Gl. Landevej 47, 9990 Skagen 
Gps: 57.723372, 10.553094 

Ansvar: Der vil ikke være bemanding ved start og mål. Løberne er selv ansvarlig 
for at starte og tage måltid. 
Færden i Kirkemilen er på løbernes egen ansvar.  
Der vil ikke blive ført kontrol på om løbere er kommet hjem fra skoven. 

Udskrivning af løbstid: Efter løbet, er det muligt, at udskrive løbstider i stævnecentret på 
Skagen Skole. 

Information: www.Skawdysten.dk 
www.facebook.com/skawdysten 
Gert Johannesen på tlf. +45 32 66 59 66 
E-mail: Skawdyst@gmail.com 

 

Vel mødt til Skaw-dysten 2017 
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