Løp 15 og 16 i Sport8-Norgescup 2018

VELKOMMEN TIL NM I NATTORIENTERING LØRDAG 13. OKTOBER 2018
nmnatt2018.no

IF Sturla inviterer til natt-NM 2018 i flott og krevende terreng en lørdagskveld i oktober. I
samarbeid med Asker Skiklubb legger vi opp til en løpshelg der resultatene fra natt-NM
bestemmer starttiden søndag.
I tillegg til de vanlige NM-klassene tilbyr vi gjesteklasser uten premiering i alle løyper.
Gjesteklassene vil starte før NM-klassene i natt-NM.

Arena
Aronsløkka skole ved Drammen Skisenter, Åssiden. Ca 4 km vest for Drammen sentrum.
Parkering like ved arena, parkeringsavgift 40 kr. Kontant eller Vipps: #15368

KLASSER OG ESTIMERTE VINNERTIDER
Klasse:
D 17-18
D 19-20
D21-

Estimert
vinnertid:
40 min
50 min
60 min

Klasse:
H 17-18
H 19-20
H21-

Estimert
vinnertid:
50 min
60 min
70 min

Nærmere informasjon legges ut før NM.

Påmelding
I Eventor innen mandag 1. oktober kl 23.59
Etteranmelding kan skje i Eventor fram til onsdag 10. oktober kl 23.59 mot et tillegg i
startavgiften på 50 %.

Startkontingent
Startkontingent NM-deltagelse kr 590. Den dekker heistransport til start.
Reisefordeling i henhold til NOFs regler kr 100 pr deltager kommer i tillegg.
Klubbene faktureres i etterkant for samlet deltakelse.
Startkontingent blir ikke refundert ved avmelding etter ordinær påmeldingsfrist.
Startkontingent i gjesteklassene er kr 200. Samme frister som over.

Stemplings- og tidtakingssystem
Emit-brikke benyttes som stemplingskontroll. Displaybrikker kan ikke brukes.
Tidtaking og resultatservice skjer ved hjelp av EmiTag. Løperne melder seg på med Emit
brikkenummer og EmiTag-nummer. Arrangøren tildeler leiebrikker til løpere som ikke oppgir
egen brikke og EmiTag ved påmelding.
Leiebrikke faktureres med kr 50 pr. enhet.

GPS
På NM-natt skal et utvalg løpere løpe med GPS for live-tracking. Nærmere opplysninger om
dette vil bli gitt i god tid før start.

Start og karthåndtering
Første start er ca. kl 19.00. Solnedgang kl 18.17.
Løpernes kart samles inn ved målgang inntil siste løper har startet.

Kart
Goliaten, 1:10 000, 5m ekv. ISOM 2000.
Området har vært kartlagt tidligere med siste utgivelse i 2016. Kartet er revidert i 2018.

Sperret terreng
Oversikt over sperrede områder finnes på hjemmesiden. Markerte terrengområder er sperret
for all trening og aktivitet fram til og med arrangementet.

Premiering Natt-NM
Premier til 1/3 av antall startende. Ved hjelp av gode sponsorer kan vi tilby rause premier
som flere par randonnéeski, hodelykter, hodetelefoner, løpesekker, gavekort m. m. I tillegg
har vi flere flotte uttrekkspremier til alle løpere som stiller til start. Bl.a. annet trekkes vinner
av et par randonnéeski med binding (til en verdi av 9000 kr) gitt av vår sponsor, BankID
Norge.

Salg og bespisning
Kiosken vil servere varm suppe i tillegg til kaker, kaffe og mineralvann. Betaling med VIPPS
er mulig.

Garderobe og dusj
På Aronsløkka skole.

Løpsledelse
Løypeleggere

Helle Egeberg Vári og Harald Thon

Løpsleder

Linda Verde, telefon 995 63 167,
linda.verde@outlook.com

Teknisk delegert

Jonas Juveli, Konnerud IL

Arrangementsansvarlig NOF:

Jan Arild Johnsen

Treningsmuligheter
Det er lagt ut poster til en treningsløype i Drammensmarka utenfor sperret område.
Nærmere informasjon ligger på hjemmesiden.

Et fristende løpsterreng.......

Vi takker våre viktigste sponsorer

Sponsorer til Norsk Orientering:

VELKOMMEN TIL SISTE LØP I SPORT8-NORGESCUP 2018
SØNDAG 14. OKTOBER
Løpet gjennomføres som jaktstart basert på resultatene fra natt-NM i
Drammensmarka 13. oktober.

Arena
Borgen ungdomsskole, Vardefaret 4, Asker. Tilgang til gymsal på arena.

Adkomst/parkering
Ta av fra E18 (kryss 20) avkjøringen Borgen (vestgående retning) eller Asker (østgående
retning). Følg deretter merking fra første rundkjøring til parkering (ingen avgift). Parkering
ved arena.

Kollektivtransport

Tog til Asker stasjon. Deretter buss 704 mot Borgen, til stoppested Borgen skole.
Alternativt 2 kilometer å gå fra Asker stasjon. Se nsb.no og ruter.no for rutetider.

Start
Første start klokken 11.00. Klassevis jaktstart basert på resultater fra natt-NM lørdag kveld.
Løpere som er mer enn 15 minutter etter vinneren, eller som ikke deltok på natt-NM starter
på fellesstart. Siste fellesstart kl 12.56.

Klasser og løypelengder
D17-18, D19-20, H17-18, D19-20 – vinnertid ca. 35 minutter
D21-, H21- – vinnertid ca. 45 minutter

Tidtaking/GPS

Det benyttes eTiming tidtaking med emiTag på alle løp. Stemplingssystem er EMIT
touchfree.
Løpere som ikke melder seg på med egen emiTag tildeles leiebrikke. Arrangøren vil i
samarbeid med NOF tildele enkelte løpere GPS.

Kart

Vardåsen, revidert 2017-18. Målestokk 1:10000. Ekvidistanse 5 meter.
Se forbundets sider for terrengsperring

Terreng
Middels kupert til kupert terreng. Vegetasjonen består av gammel gran- og furuskog. Få
hogstfelt, noen områder med tett vegetasjon, med mer innslag av løvskog. Nærområde med
stedvis mange små stier. Generelt god løpbarhet.

Vask
Dusj på skolen.

Premiering
1/8 premiering. 6 beste sammenlagt og på jaktstarten mottar premier iht reglene for Sport8
Norgescupen. Løperne med beste etappetid på jaktstarten vil også bli premiert.

Påmelding
Påmelding i Eventor. Husk å oppgi emiTag.
Ordinær påmeldingsfrist er mandag 1. oktober kl. 23.59. Etteranmelding i Eventor fram til
onsdag 10. oktober kl 23.59.

Startkontingent
Kr 275 pr løp. Etteranmelding 50% tillegg. Faktura sendes klubbene etter løpet.

Salg
Kiosk m/ enkel varmmat

Annen informasjon
Overnattingstilbud:
Se https://nmnatt2018.no/

Løpsledelse:
Løpsleder:

Håkon Løvli, telefon 971 73 403, hakonlovli@gmail.com

Løypelegger:

Jan Richard Eriksen

Teknisk delegert: Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda OL
Arrangementsansvarlig NOF: Jan Arild Johnsen

Mer informasjon om Asker skiklubbs løp:
https://www.asker-skiklubb.no/Orientering/Sidemeny/Norgescup-14.okt.-2018.html

Mer informasjon om Sport8 Norgescup:
http://orientering.no/media/filer_public/d6/2a/d62a8ef4-9c45-4fb3-9066e9b316b017c9/retningslinjer_sport8-norgescup_senior_2018.pdf

Velkommen til årets norgescupavslutning i Asker!

