PM for

NYTTÅRSLØPET 2017
søndag 31. desember 2017
Arena:
Registrering:

Innendørs på Våk skole. Merket fra fv 120 ved krysset inn på Våkveien.
Forhåndspåmeldte deltakere krysser seg av i utlagt liste på arena ved
fremmøte.
Kart:
Texnes, målestokk 1:7500 for alle løyper, ekv. 5 meter, utgitt 1987 og revidert
høst/vinter 2017.
Terreng:
Terrenget er småkupert, med en god del stier. Det finnes tråkk i terrenget
som ikke er markert på kartet. Noen områder er meget detaljrike. Enkelte
steder ligger postene tett – sjekk koder! For det meste svært god løpbarhet
og sikt. Onsdag 27. desember var det tilnærmet snøfritt i terrenget, men is på
en del stier, så piggsko kan anbefales.
Start/mål:
Fri start hvert halvminutt mellom kl. 12:00 og 13:00. N-åpen kan starte
mellom 11:30 og 13:00. Start nord på skoleområdet. 20 meter til startpost,
merket med blå bånd. Kartet ligger i usveiset plastpose. Løpere i de tre
korteste løypene får kartet på forhånd. Kart tas i startøyeblikket for løpere i
de 4 lengste løypene. Etter målstempling følges merking helt frem til
brikkeavlesing.
Klasser/løyper
5,5 km A-nivå: H17
4,6 km A-nivå: D17,H15-16, H40, H50, A-åpen
3,7 km A-nivå: D15-16, D40, D50, D60, D70, H60, H70
3,5 km B-nivå: D13-14, H13-14, B-åpen
2,1 km C-nivå: D11-12, D13-16C, H11-12, H13-16C, C-åpen
1,9 km N/C-nivå: D10, H10
1,7 km N-nivå: N-åpen
Direktepåmelding: Påmelding på arena frem til 12:30. Kr. 60,- til og med 16 år. Kr. 100,- fra og
med 17 år. Ingen etteranmeldingsavgift.
Dusj:
Mulighet for skift/dusj i garderober tilknyttet skolens gymsal. NB: ingen O-sko
inne på skolen.
Premier:
Medaljer til alle deltagere opp til 12 år og stjerneskudd til øvrige vinnere.
Parkering:
Grusplass ved arena, like nedenfor skolen. Ingen avgift.
Kiosk:
Enkelt kiosksalg med kaffe, mineralvann og kaker, samt et begrenset antall av
O-Boka 2017. Betaling med kontanter eller Vipps.
Resultater:
Slås opp på arena, lastes opp i Eventor og kart med løyper legges i Livelox.
Løypelegger:
Henning Bratland Carlsen – 45293210
Løpsleder:
Anita Rostveit – 92811587
Avlysning:
Eventuell avlysning ved mye snø eller streng kulde kunngjøres i Eventor.
HJERTELIG VELKOMMEN!

