
Kære deltager.  
 
Mange tak for din tilmelding, hos VFM til vores ”Orienterings/Oldtimertur” "Nacht der 
langen Messer" sammen ”14. Midnight Run” fra DHMC som vi hermed gerne vil 
bekræfte. 
 
Hvis du kommer med din bil på en trailer, kan du parkere traileren på arealet ved 
"Reithkamp", Bundesstraße 71 (se kort). 
 
Som allerede meddelt i tillægsreglen åbner teknisk kontrol klokken 12:30 i 
Wensebrock. 
 
Kør først over gaden til "Reithkamp" til den tekniske kontrol (kontrol af køretøjets 
belysning mv.). Transponderen monteres så på indersiden i den bageste højre 
siderude, af en official (i undtagelsestilfælde også udenfor). Husk at trække et kabel i 
overensstemmelse med instruktionerne (se vedhæftet fil). Efter installationen skal du 
prøve den installerede transponder, inden du parkerer dit køretøj på 
parkeringspladsen og gå så til dokumentkontrol i Gasthof. 

 
Det er muligt at købe en lille frokost på ”Gasthof Waidmanns Ruh”.  Hvis du vil 
overnatte, bedes du kontakte turistinformationen i den nærliggende by Rotenburg 
(Wümme) direkte: 

https://www.rotenburg-
wuemme.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=834705&waid=512&modul
_id=13&record_id=2660&eps=10  
 
Klokken 14.00 vil der være et kort førermøde for at afklare de spørgsmål der måtte 
være. Rutebøger vil blive udleveret fra kl. 14.31 i start rækkefølge. 

For hjælp til din ruteplanlægning til Wensebrock, er der her et link til Google Maps: 

https://goo.gl/maps/zaLioUzS7Xv 
 
I løbet er der indlagt en pause på en tankstation. Her kan i tanke, spise en snack eller 
bruge toilettet. 
 
Vores ”vært” tilbyder de udhungrede deltagere en ”Schnitzelbüfett” ved mål, til en pris 
af 17,- € pr. person, som betales ved startbordet. Drikkevarer købes separat. (HUSK 
at medbringe kontanter, da der sikkert ikke er muligt at bruge diverse kreditkort) 

OBS: Hvis du ikke ønsker at spise om aftenen og ikke deltage i Schnitzelbüfett, 
bedes du venligst informere os herom senest 8. november 2018 kl. 23:59. 
Gasthauset er ikke længere ”en normal restaurant”, og vi (værten) skal planlægge 
madlavningen. 
 
Starten på første etape er kl. 15:01 for startnummer 1. Der fortsættes derefter i 
minutafstand. Det er dit første selvstartspunkt ved dette løb. 



 

Vi har lagt ”Gennemførsels bestemmelserne” online på vores hjemmeside. 

 http://www.verein-fuer-motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/vfm-orientierungsfahrt-nacht-
der-langen-messer-2018.htm  
 
Startnummeret er tildelt og kan også ses via ovennævnte link. 
 
Hvad skal du medbringe, udover godt humør ? 
- Et bord eller plade med en solid overflade anbefales 
- En kortlæselampe eller et forstørrelsesglas, belyst indefra, for ikke at blænde 
føreren i mørket 
- en triptæller, cykelcomputer eller tripmaster. (10 m tæller) 
- et stopur 
- et præcist indstillet ur (radio ur) 
- en køretidstabel (se ovenstående link på vores hjemmeside) Under arrangementet 
kører vi følgende hastigheder: 49 km / t, 45 km / t, 30 km / t og 25 km / t 
- en kuglepen (til brug på kontrolkortet) 

Vi ønsker dig en god rejse. 
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