PM Blåveisløpet – Søndag 29.april 2018
Arena:
Merket fra E6 v/rundkjøringa på Mule (nord for Levanger). Ca 3 km til
parkering. Ca. 1000 m å gå fra parkering til arena (15 minutter).
Bortsett fra ei kryssing av et beite, skal det gås etter traktorveier av god standard.

Løyper:
Nivå Løypelengder Klasser
A
5,0 km
H21A
3,8 km
D21-, H17-20, H40-, Direkte A3,5
A
3,1 km
D17-20, D40-, H15-16, H50A
2,6 km
D15-16, D50-, D/H60-, H70B
1,9 km
D13-14, D15-20B, D70-, D80‐, H15-20B, H80-, Direkte B2,0
C
1,6 km
D-10, D11-12, D13-16C, H-10, H11-12, H13-16C, Direkte C1,5
N
1,5 km
D11-12N, D13-16N, H11-12N, H13-16N, N-Åpen

Kart og terreng:
Børsåsen utgitt april 2013. Mindre synfaringer 2014-2018 Kartgrunnlag: Eldre kart,
kommunale kartdata og 1m laserkurver. Målestokk 1:7500, ekv. 5 meter. Kartet
anses å være av god kvalitet. Lysegrønne områder er ofte godt løpbare på denne
tiden av året. Utydelige traktorslep og dyretråkk kan være unnlatt til fordel for
lesbarheten. Mye turaktivitet i området både til fots og på sykkel kan ha medført at
enkelte tråkk ikke er med på kartet.

Startnummer:
Alle løpere skal løpe med startnummer som ligger i lagsposen. Hvis du mangler
sikkerhetsnål, kan du få nye i sekretariatet.

Start:
Ca 800 meter å gå fra arena til start. Følg merking fra arena. Start ligger vest for
arena.
Første start kl 12:00. Opprop 3 min før start. Alle direkteklassene har fri starttid. NÅpen har fri start fra kl 1100.
Løse postbeskrivelser for A-, B- og C-løyper fås ved start (i tillegg til trykk på kartet).
Kartet tas i startøyeblikket. Løperen er selv ansvarlig for å ta riktig kart.
Det er ca 40m til startpost.
Løperne i N og C-løypa får kartet i lagsposen. I tillegg kan alle som skal følge sin
N‐løper rundt løypa få eget kart ved å henvende seg til løpskontoret.

EKT:
Tiden tas med EMIT-brikken. Aktiveres i startøyeblikket og stempling på
målstreken. Backuplapp finnes på start. Leiebrikker kan lånes i sekretariatet for 30kr.

Etteranmelding:
Innen klokken 11.00 (dobbel startkontingent). Forbehold om at det er ledige
startnummer/kart.

Direkteklasser:
N-åpen - C1,5 - B2,0 - A3,5
Påmelding innen kl. 12.00. Pris 70kr for 0-16år og 120kr for 17- år. Kvittering som du
mottar ved påmelding, tas med til start. Fri starttid for alle direkteklassene.

Småtroll/Barneparkering:
Småtroll på arena. Kr 20,- i startkontigent. Premie til alle.

Parkering:
Parkering på åker

Toalett:
Toalett kun på arena

Salg:
Salg av kaffe og kaker på arena. Vi tar VIPS.
Runes O-utstyr har salg av orienteringsartikler på arena.

Premiering:
D/H-14
full premiering
D/H 15-16 1/2 premiering
D/H 17-40 1/8 premiering
D/H 40ingen premiering
Premieutdeling starter ca. klokken 14.00

Livelox:
Kart og løyper er lastet opp i Livelox slik at løpere har mulighet til laste opp sine spor
fra GPS-klokke til Livelox for å se hvor man har løpt, og for sammenligne seg med
andre løpere som gjør det samme. Det er gratis å laste opp sitt eget spor. For å
sammenligne sitt spor med andre kreves det abonnement. Tjenesten vil bli
tilgjengelig klokken 1400.

