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 4 ferie o-løb ved Las Playitas på Fuerteventura Nov/dec 2021 

Afrejse fra Billund d. 19. November 2021 
 

Indbydelse og instruktion 

Stævneplads og 

Afstande 

Feriecenteret playitas, på Fuerteventura. 

Der er ca. 10 minutters gang fra lejlighederne til start og mål. 

Feriecentret Vi anbefaler, at bo på feriecentret, Playitas. Da det giver adgang til området. 

Afrejsedag fredag d. 19. november 2021 (da det er billigt i denne periode). 

Feriecenteret har 4 forskellige boliger, hotelværelser, lejligheder, Villaer og 

lejligheder i anneks. (anneks er ca. 40% billigere) 

Vi anbefaler lejlighed med terrasse/altan, da der er et lille køkken i 

lejligheden.  

Feriecentret ligger fredeligt, som en oase ved havet. Der er mange 

aktivitetsmuligheder.  

Start/løbsdage Fri start fra kl. 16, 2 minutter interval. 

Løbsdage: 

Lørdag d. 20. Nov. Sprintkort 1:4000, start fra Plaza Rambla 

Søndag d. 21. Nov. Sprintkort 1:4000, Start fra hotel toppen af svævebanen. 

Tirsdag d. 23. Nov. O-kort 1:7.500, Start fra Stranden sydvest. 

Onsdag d. 24. Nov. O-kort 1:7.500, Start fra slæbested, Playitas havn. 

Vi håber, at alle vil deltage i fællesspisning om aften på Hotellet, på de fire 

dage der er løb. 

Kort Playitas, 1:4000, ækvidistance 5 m. ISSprOM 2019, Opdateret i 2021  

Playitas, 1:7000, ækvidistance 5 m. ISOM 2018,  Opdateret i 2021 

Post-

beskrivelser 

Der er ikke løse postbeskrivelser. Fysiske poster i form af HTF-strimler, som 

kendes fra corona-løbene. 

Terræn 

beskrivelse 

Dels landsby, med mange kurver og trapper, dels åbne bjerge med 

gruslignenede underlag, der er mange højdemeter. Der må ikke bruges 

pigsko. 

Banelængder 
Banerne er ca. 2,5 km.  

Tidtagning Løbene oprettes på o-track, så man dels kan få sin løbetid, og dels kan se, 

om man har fundet posterne. 

Startafgifter Ingen, men der er selvfølgelig en del rejseudgifter 

Tilmelding Til Keld Rasmussen, så sørger jeg for kort. 

Rejsebureau  Apollo Rejser, man bestiller og betaler selv sin rejse. Da Playitas er et 

populært feriested, anbefaler vi at bestille i god tid. 

Banelægger Keld Rasmussen, OK HTF 
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For flere oplysninger. Mona og Keld Rasmussen, Mail, keldrr@gmail.com 


