PM Snuskeløpet 2017
Dato: Fredag 6. oktober
Arena: Samlingsplass og parkering blir ved Skistua i Bymarka i Trondheim.

P: Parkering, A: Arena
Kart og terreng: Gråkallen, 2007, målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5m.
Siden kartet er fra 2007 vil det være noen stier og skiløyper som ikke er tegnet på kartet. Det vil være
kartoppslag av det oppdaterte kartet på arena, slik at stier og skiløyper kan tegnes på eget kart
dersom dette er ønskelig.
Start: Fristart på samlingsplass mellom 17:00 og 17:45. Det er 30 sekunder startintervall og det
startes annenhver jente/gutt så lenge dette er mulig.
Påmelding: På huoghei.com. Påmeldingsavgift 70,-,betales med nøyaktig beløp i kontanter eller med
kort.. Etteranmelding på samlingsplass til NOK 100. Løpskontoret er åpnet fra 16:30.
Påmeldingsavgiften dekker også kart til snuskeløpet.
Snuskeregler: Løperne får utdelt blanke kart og plastlommer ved samlingsplass. Kartet tas med til
start. I det starten går løper man til opphengte kart med påtegnet poster. Løperne komponerer så sin
egen løype bestående av 5 valgfrie poster og besøker disse i den rekkefølgen man mener er raskest.
Det vil være 14. poster å velge mellom, og alle postene vil være på samme type detalj.
Tidtaking: Tidtaking vil skje ved EMIT-brikke. Husk derfor å ta med dette. Det vil også være mulighet
for å låne brikke på samlingsplass hvis du ikke har. Det vil være hengende EMIT-bukker på alle poster
hvor dette er mulig.
HUSK! Ta med rød penn, det vil være flere som ligger ved malkartene, men kan være lurt å ta med
sin egen.

Til informasjon: De som er under 10 minutter bak vinneren av snuskeløpet får starte i jaktstarten på
Gampeløpet 7.oktober. Øvrige snuskeløp-deltakere starter i den første fellesstarten, 10 minutter
etter førstemann. Hvis man ikke løper snuskeløpet blir man plassert i den andre fellesstarten, 15
minutter etter førstemann.
Kontaktinformasjon:
Løpsleder: Aurora Fossøy; aurorafossoy@hotmail.com

