Andebu IL’s o-gruppe
ønsker velkommen til første løp i Vestfold Høstcup 23. august 2016.
OBS! Utvidet starttid fra kl. 16.30. Se lenger ned.

Samlingsplass og parkering
Kjærås, merket fra Andebu sentrum og 2 km sørover på Fv 305.
Avkjøring fra Fv 305 vil skje inn på to ulike gårdsveier. Biler sørfra bes følge merking
inn søndre avkjørsel, og biler nordfra bes følge merking inn nordre avkjørsel.
På grunn av sein kornhøst blir ikke aktuelt jorde ledig til samlingsplass/parkering.
Det må derfor bli spredt parkering og fra 0 - 400 m å gå til samlingsplass.

Start:
200 m langs vei/sti til start. Start fra kl. 16.30 - kl. 18.30.
Ut på kvelden vil det bli skyting på en bane i nærheten, men skytterlaget har vært
imøtekommende og melder i dag (lørdag 20.08) at klubbmesterskapet er utsatt og
at det kun vil bli treningskveld for rekruttene (stort sett «salong»).
Sikkerhetsmessig er skytingen ikke noe problem, og støyen blir nå ubetydelig i forhold
til det vi tidligere varslet.
Tidligere anbefalt starttid fra kl. 16.30 - kl. 18.00. kan forlenges til kl. 18.30!

Kart:
Vetan, utgitt 2016.
1 : 5000 i alle løyper. Ekv. 5 m.
Kartet er mest regnet til tur-orientering, men vi vil også prøve oss med et cup-løp.
Vetan er en markert ås (180 m.o.h.) hvor siste vardevakt blei holdt for 200 år siden.
Løypene går i store deler i åpen furuskog, men mange høydekoter, tidvis høy lyng
og noe innslag av uryddig/steinet grunn gjør at farten periodevis må bli rask gange.
Kartene er trykt på vannfast Pretex. Plastlommer tilgjengelig ved start.
Løse postbeskrivelser ved start. Kart i løype 4 og 5 deles ut i sekretariatet.

Løypelengder
L1 (A/B-nivå) : 2,9 km L2 (A/B-nivå) : 2,4 km L3 (B-nivå) : 2,0 km
L4 (C-nivå)
: 1,9 km L5 (N-nivå) : 1,3 km

Kiosk: Enkelt vareutvalg.
Vask: Våtklut.
Avtrede: God gammeldags utedo like ved samlingsplass.
Løpsleder: Gunnbjørn Tangen, tlf. 913 07 871

Løypelegger: Hogne Kjærås, tlf. 936 10 338
Oppdatert 20.08.16.

