Innbydelse
Sport8 Ås by Night & Fog Cup #4
lørdag 13. januar 2018

Arena:

Sjøskogen skole.

Parkering:

Parkering på Sjøskogen skoles P-plass kun få meter fra arena, eller på
Vinterbrosenterets parkering 50 meter unna. Merket fra avkjøringa til
Vinterbrosenteret fra Nessetveien (Fv 156). Se kartmarkering i Eventor.

Tid og start:

Omtrent 800 meter til start. Fri start mellom 11:30 og 13:00 (minst 2 minutter
mellom løpere i samme løype tilstrebes). NB: Alle må krysse seg av på
liste på arena før løping til start. Arrangør klar på arena for å ta
registrering fra kl 11.00.

Klasser/Løyper:

Tabellen viser hvilke løyper som er tilgjengelige:
Løype/Nivå

Klasser

Lengde (ca)

1: A-Lang

H 17-

7,3 km

2: A-Kort

D 17-, H 17- AK

4,3 km

3: B

H/D 13-16, B-Åpen*

3 km

Terreng:

Terrenget er kupert og variert, fra nydelig furuskog og gammel granskog
med urskogpreg med noe vindfall til gjengroende og nye hogstfelt. En del
stier. Fra 0-10 cm snø; i enkelte områder noe tungløpt pga. tynt skarelag.
Se noen bilder på neste side.

Kart:

Svartskog sør 2013, 1:10 000, Kristen Treekrem

Løypetrykk:

Løyper vil bli forsøkt printet på offsettrykte kart, ev. påtegnet for hånd.

Garderober:

Ingen garderober. Toalett kan finnes i Vinterbrosenteret like ved.

Postmarkering:

Postflagg. Stativbaserte EKT-enheter.

Påmelding:

På Eventor innen torsdag 11. februar kl 23:59.

Etteranmelding:

På Eventor innen fredag 12. januar kl 16:00 (eller senere på SMS til
løpsleder så lenge det er ledige kart, men obs! muligens ikke mange).

Startkontingent:

Det er en startkontingent på kr 70 for H/D 17- som ikke betaler
treningsavgift til Ås-NMBU Orientering. Faktura sendes til klubb etter endt
cup. ”Bedrifts-/privatløpere” betaler på løpsdagen. Gratis for H/D -16.

Tidtaking:

EKT (så husk brikke … fortrinnsvis den du meldte deg på med)

Løypelegger:

Jo Inge Fjellstad

Løpsleder:

Jo Inge Fjellstad, 419 32 631, joinge.fjellstad@gmail.com

Bilder fra terrenget en uke før løpet:

