PM
Velkommen til vinterkarusell i Vigreskogen 22.02.14 , et garantert motbakkefritt o-løp.
Frammøte og parkering: Midt i den fantastiske o-arenaen, rett ved start og mål.
For dem som ikke har løpt i denne utrolige kjekke skogen før, vil det være merket fra RV44 ved den
søndre innkjørselen til Nærbø.

Kart: Vigreskogen.

Kartet er utgitt i 2012, målestokken er på lettleste 1:5000 og ekvidistansen er på
hele 2 meter.

Terreng: Bortimot helt paddeflatt. Mange stier,store som små, områder med storvokst og lettløpt
skog, andre med tett vegetasjon, og også åpne områder. Her vil den lure tjene på å orientere etter
de mange ”gatene” i skogen. (Forsøk på å trenge seg gjennom de mørkeste grønne områdene
straffes omgående med tidstap og røde prikker over hele kroppen) Postene er IKKE plassert inni det
mørkeste grønne. Rundt de store mastene til tidligere Rogaland radio går det støttewirer ned til
bakken. Vær litt obs i disse områdene. Da det siste tretti døgn, mot normalt?, har falt en del
nedbør, er det litt vått i terrenget, men størsteparten av området er fortsatt ganske så lettløpt.

Løypene:

Den litt lange:

4,9 km med 28 poster

A-nivå

Den litt mindre lange:

3,6 km og 19 poster

A-nivå

Den noe kortene enn den mindre lange:

1,9 km og 11 poster

B/C-nivå

Den lette for håpefulle rekrutter:

1,6 km og 11 poster

Ny-nivå

Løypeleggere: Kristin Skadsem og Per Ingar Hadland
Kontrollører: Hadland Ingar Per og Skadsem Kristin

Ansvalig for eventuelle feil og mangler: Det norske smøreteamet.
Start: Flexistart mellom 1400 og 1500. Klubbløse og bedriftsløpere velkomne.
For å delta i denne flotte konkurransen må du bare ut med 30 små penger. For denne
bagatellmessige summen får du både et flott kart i plastpose, løse postbeskrivelser til å henge på
armen og en flott tur i terrenget.
Vel møtt til o-løp
PS: Gerhard Heiberg har ikke lovet helt ennå å utsette OL under arrangementet men vi regner med at
han ordner dette etter å ha lest PM-et og forstått hvilket fantastisk arrangement dette er.

