PM Ultralang 01.10.2017
Eksakte løypelengder:
Langrunden: 13 000 m, 9 poster
Mellomrunden: 7 930m, 6 poster
Kortrunden: 5 230m, 6 poster
Råtassløypa: 2 380m, 5 poster

Det er ingen væskeposter, hver enkelt løper har ansvar for å innta nødvendig
væske og næring underveis.

Kart:
Langrunden og mellomrunden benytter det nye turkartet over Volhaugen.
Målestokk 1:20 000, ekvidistanse 5m.
Kartet mangler så godt som all vegetasjonstegning, noe som betyr at både nye
hogstfelt, glissen furuskog og tett bush er gjengitt med samme farge, nemlig
hvitt. Den eneste vegetasjonstegning som er utført, er gulfarge på områder
som er mer permanent åpne, som f.eks. beiteland og åpne myrer.
Kartet er en del grovere enn et vanlig o-kart, men veier og stier er 100%
pålitelige. Det samme gjelder andre menneskeskapte ting som gjerder,
kraftledninger og jakttårn.
Myrene stemmer også bra, men diffuse myrer og myrsig finnes ikke på kartet.
Ingen skrenter er tatt med på kartet, men mindre stup er tegnet som skrenter
og større stup er tegnet som stup.
Kurvene stemmer bra, men hjelpekurver finnes ikke.
Bare de største bekkene og grøftene er tatt med, slik at for eksempel større
grøftesystem kan være tegnet med bare noen få grøfter. Sammenhengende
bekker er som oftest tegnet i sin helhet selv om de stedvis kan være nokså små.

Generelt kan man si at bekker og grøfter er de detaljene det er minst grunn til å
stole på.
Det er et eget tegn for gammel setervoll på turkartet, en svart trekant. Disse er
ikke alltid så lette å finne, men de er representert ved et metallskilt på størrelse
med en postbukk i terrenget.
Ellers finnes det også egne tegn for gapahuk og benker.

Kortrunden og råtassløypa benytter det vanlige o-kartet over Volhaugen.
Målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5m. Det er noen år siden kartet ble utgitt, og
den østre delen som vi befinner oss på nå er ikke blitt revidert så veldig flittig.
Spesielt fargene på kartet lider av det.
En del endringer i traséene er imidlertid lagt inn på kartet nå i forkant av løpet,
så en kan nok si at kartet holder noenlunde bra kvalitet der løypene går, men
en kan jo aldri vite hvor o-løperne tar veien?

Terreng: For det meste veldig fint trønderterreng med en god del myr. Disse er
ikke så våte som de var for bare noen uker siden. Kuperingen er helt gjennomsnittlig, men kan sikkert fortone seg som litt over snittet mot slutten av
Langrunden.
Til slutt kan det i alle fall loves at postene ikke ligger bortgjemt, men henger
godt synlig nesten en meter over bakken.

God tur!

Hilsen løypelegger Anton Bjartnes
og teknisk delegert Harald Bakken

