Spesialinnbydelse
Vinter-Jukola #1, 31.oktober 2018

Velkommen til ny sesong med Vinter-Jukola med «Halloween-O»
i Skrekkebekk. Vi gjør litt ekstra ut av dette, og gjør det litt ekstra
spennende å løpe Vinter-Jukola denne gangen. Samtidig oppfordrer vi
deltakerne til å kle seg ut i temaet for kvelden.
Frammøte:
Merket fra Nordbyen kjøpesenter i Larvik – du skal kjøre langt innover på Vestmarkaveien
til gården Øvre Ono – der går det en grusvei opp mot nordvest - langt inn i skogen. Da
kommer du til slutt til Skrekkebekk. Et perfekt sted for «Halloween-O». Det er ca. 10
minutter å kjøre fra Nordbyen.
Klasser
A-lang
A-kort
C

Lengde Målestokk Gafling Kartbytte
1:7500 og
3,5 km
JA
JA
1:5000
2,0 km
1:5000
NEI
NEI
1,3 km
1:5000
NEI
NEI

Poster

Starttid

19

18:30

14
8

18:32
Fri start fra 18:15

Kart
Alle løypene går på et utsnitt av Ono/Rømminga, 1: 5000 og 5 m ekv. (A4).
Kartene er tegnet av Kåre Thorbjørnsen og Rolf Gjølberg, og er digitaltrykket hos
Konkylie Data.
Start
Det blir start nær arena. Ønsker du å starte i minuttene før fellesstarten, får du kart ved
ankomst på start.
Terreng/løyper
Terrenget i Skrekkebekk kan betegnes som skikkelig skogsterreng. Store deler av
området er småkupert med mange små koller, kanter, bekker og egentlig et mylder av
detaljer. Dette et lite eldorado for deg som er god på kartlesing. Det er også noen få
stier som vi benytter på C-løypen. Vegetasjonen er stort sett gran og furu (på kollene),
men noe løvskog i flate bekkeområder. Vi har forsøkt å lage A-løyper som utnytter
fine og o-teknisk interessante deler av terrenget, og som unngår områder med tettest
vegetasjon.
Halloween
Du kan forvente deg noen spennende overraskelser både før, underveis i løypen og i
mål. Samtidig som vi gjør litt ekstra moro ut av dette, er det seriøse og bra løyper for alle.
Dog litt korte løyper.

