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Velkommen til det 39. Rondslitet. Vi bruker i år kartet ”Trevatn”, som er revidert i 2014. Målestokk er
1:10 000, ekv. 5m. En del åpen og fint terreng, som stort sett er veldig lettløpt, men med innslag av
tettere partier med nedsatt løpbarhet. Noen steder kan nok terrenget oppfattes som mindre løpbart
enn det kartet kan gi inntrykk av. Det er tur – o poster i terrenget, men disse er merket med
postflagg, ikke skjermer. De har heller ikke stemplingsenhet.
Det er noen nye hogstflater i terrenget. De som har betydning for innløping mot poster er tegnet inn
på løpskaretne.
NB: Det foregår nå hogst mot slutten av alle løyper. Dette er ikke korrigert inn på kartet. Det er i
forbindelse med hogsten også laget noen nye veier for hogstmaskiner, disse er heller ikke med på
kartet. Mellom siste post og mål ligger en stor tømmerlunne. Det er ikke tillatt å klatre over denne.
Det anbefales å løpe på nordsiden av tømmerlunnen.
De eksakte løypelengdene er:
2,26 km
5,72 km
9,92 km
16,14 km
Løse postbeskrivelser kan hentes i sekretariatet ved frammøte.
Det er ca. 0,5 km til start. Start foregår like ved veien nord-vest for samlingsplass. Det er merket med
røde og hvite bånd
Postene på den korte løypa har postenhetene hengende i tau. På 6, 10 og 16 km løypa, er alle
postenhetene satt på bukker.
OBS: Løypene krysser vei flere ganger. Vær oppmerksom ved kryssing av alle veier. Fartsgrense her
kan oppfattes som ”fri fart”.
Det er satt ut veskeposter der 10 km løypa krysser Fv 114. Dette er ikke avmerket på kartet, men det
er naturlig å passere veien der veske blir satt ut. Her er det selvbetjening. Det ligger flasker med vann
og krus i en plastpose.
Backuplapper hentes i sekretariatet før du går til start.
Vi setter opp et telt som vi varmer opp til omkledning etter løpet. Det vil også tradisjonen tro bli
servert kaffe og kaker etter løpet.
Jeg vil få ønske alle løpere en riktig god tur i skogen☺

