Fjorda O-pen lørdag 2. juli 2016
Vi inviterer til uhøytidelig og sosialt orienteringsløp på Fjorda.
Frammøte: Krokfossvegen, avkjøring Svarttjernsvegen (Bomveg)

Kjøreanvisning: Kjør rv.33 over
Vardalsåsen. Ved Svingvoll tar dere til
venstre mot Fluberg. Ta til høyre og
kjør over Fluberg bru. Kjør vestsiden av
Randsfjorden til Bjoneroa. Der tar dere
til høyre mot Ådal. Etter ca 2,5 km går
Krokfossvegen av mot Fjorda og
Velmunden (krysset kan komme litt
brått på). Følg Krokfossvegen ca 3km.
Da er det merket til høyre
(Svarttjernsvegen -bomveg). Ca 2,5 km
til parkering. Det er ca 71km å kjøre fra
Gjøvik og vi bruker ca 1 time, men dere
bør beregne litt bedre tid.
Parkering:

På hyttefeltets parkeringsplass/ langs veg. Ca 210m å gå langs sti til
samlingsplass. Mulighet til å gå hytteveg 300m om ønskelig.

Terreng:

Åpen furuskog og myrer. God sikt og løpbarhet.

Kart:

Privat. Eies av Annar og Eiril
Søthølkollen 1: 5000, delvis rev. mai 2016,
Rovtjern 1:7500, aug. 2015, delvis revidert mai/juni 2016

Klasser og løyper:

N O-pen: ca 1,5-2km, Kart Søthølkollen
C O-pen: ca 2,5-3km, Kart: Rovtjern
(A)/B O-pen: ca 3,5km, Kart: Rovtjern

Start:

Fristart fra kl. 14:00-15:00

Premiering:

Ja

Påmelding:

Klubbpåmelding i Eventor innen onsdag 29. juni

Vask:

Ja. Fjorda-friluftsbad er åpent hele døgnet. Ta med badetøy.

Vi fyrer grillen etter løpet. Ta med grillmat og drikke etter eget ønske. Det er ikke drikkevann på
stedet.
Velkommen til oss!
Hilsen Eiril, Annar, Even og Hege

Noen bilder fra samlingsplass:

Har dere lyst til å oppleve mer av Fjorda?
Fjorda er et vannsystem som ligger på høydedraget mellom Randsfjorden og Sperillen i Gran
kommune i Oppland. Ofte blir området også kalt for Velmunden som er den største innsjøen i
systemet. Det er et populært område å padle i med sine mange innsjøer, trange sund og øyer.
Det finnes flere opparbeidede overnattingsplasser på Fjorda. Her er det bålplass, utedo og god plass
til mange telt. Leirplassene er Overdragsla, Askimtangen, Ålbågan, Haukerævsundet og Storholmen.
Det er også mulig å sette opp telt utenom de opparbeidede leirplassene. Hytter med enkel standard
kan leies hos Vestland hytte og kanoutleie. Ved må medbringes for bålbrenning og ild gjøres opp på
anviste plasser. Området er regulert som landskapsvernområde og det er ikke tillatt å felle trær.
Har dere lyst på den eksotiske opplevelsen å overnatte på en øy og komme padlende til O-løp?
Vi har reservert noen kanoer fram til mandag 27.juni NB: Stor pågang på kanoer. Først til mølla!.
http://www.vestland-kanoutleie.no/index.php?page=forsiden. Oppgi Even Erlien som referanse.
Kano lørdag til søndag: Har dere lyst til å leie kano på lørdag og overnatte i telt på en av øyene, kan
vi ordne noen kanoer som kan padles fra samlingsplass på Svarttjern.
Mer om Fjorda: http://www.bjoneroa.no/index.php?pageID=84

Samlingsplass
Vestland
Kanoutleie

