PM
Høiås Trimtex Night Cup Løp 6 2012/2013
Fredag 1. mars 2013
Samling:

Merket fra vei Rv118 på Viksletta http://kart.gulesider.no/m/nQRof. Derfra ca
2,3 km å kjøre langs grusvei, kan være glatt! Vis hensyn gjennom gårdstun.
Begrenset med parkeringsmulighet så kjør sammen så mye som mulig. Felles
avreise fra Hjortsberg kl 17.30. Fra parkering ca 300 meter å gå til
samlingsplass. Blir det mange biler må de sist ankomne regne med å måtte gå
noe lenger.

Klasser og løyper:

Herrer: 8,0 km (vinnertid 50-55 min).
Damer, Gutter (-18), Jenter (-18) og Andre: 4,9km (vinnertid 45 min).
Begge løyper har A-nivå. Gafling og kartmanipulering kan forekomme. Poster
kan henge tett, sjekk koder, vi skal ikke ha noen disk.

Startavgift:

Max NOK 30,- (faktureres i ettertid for større grupper).

Start:

Første start kl 18:30, 2 minutters startintervall. Startlister kommer i Eventor.
Start er sørøst på samlingsplass.

Kart og terreng:

Tobroåsen, målestokk 1:10 000. Ekvidistanse 5m. Utgitt 2003, ny hogst er
korrigert inn på løpskartene med fiolett farge. I tillegg er det gjort en del
tynningshogst, dette er ikke korrigert inn. Husk at kartet er 10 år gammelt, dvs
at løpbarheten i grønt og gult kan ha endret seg noe. Forøvrig er kartet av god
kvalitet. Terrenget er relativt lettløpt, gran og furuskog av varierende alder.

Kartbytte:

Den lengste løypa har kartbytte på samlingsplass. Når man kommer inn til
passering, stempler man på målposten og løper videre til samme start som på
første runde. Kartene er hengt opp og nummerert på baksiden. Pass på å ta
riktig kart! Nummeret på baksiden av kartet skal være det samme både på 1.
og 2. runde. Kort løype har ikke kartbytte.

Mål:

Målgang skjer ved stempling på målpost i nordre del av samlingsplass. Målpost
er den samme som passeringspost. Husk å lese av brikka etter målgang.

Løypelegger

Øyvind Helgerud

Løpsleder

Bodil Holmström / Eirik Nordbrøden

Resultater:

Kommer i Eventor: http://eventor.orientering.no/Events/Show/2437

Service:

Ingen dusj, men bål.

Kontaktpunkt for HNC/HDC:
Nyhet 2012/2013:

Eirik Nordbrøden, Halden SK

Ledertrøye i klassene Herrer og Damer i både HTNC og HSDC
Ledertrøye i Gutter og Jenter for HTNC og HSDC sammenlagt

