Innbydelse
Fjelløpet i Vinje 2018 – 2-dagers fjellorienteringsløp
på Haukelifjell
Lørdag 28. juli og søndag 29. juli
Etter mange o-løperes oppfordring og ønsker er det tradisjonelle Fjelløpet i Vinje tilbake til
høyfjellet i Haukeli. Det blir også tilbake til bush-fritt terreng og grovt kart. Løypene blir som
vanlig lange, men raske.
Frammøte begge dager
Haukeli brøytestasjon ved Haukeliseter, merket fra E134.
Kart og terreng begge dager
Modifisert Vågsli turkart 1:30 000, ekv. 10 m. Løpsterrenget ligger fra 1050-1250 moh. Og er lett
til grovt kupert. Du vil løpe på fjell, steinbunn, myr, mose, nydelige gressmoer og litt snø. Større
og mindre tjern, åser og daler vil gi veivalgsutfordringer. Sikten er god, men kommer tåka blir det
bare enda gøyere.
Start:
Første start begge dager kl 11:00, N-åpen fra kl 10:00.
Inntil 600 m til start begge dager. En del stigning. Beregne god tid.
Løpsorganisasjon:
Løpsleder: Jan Gatevold, jgat@equinor.com tlf 97632068
Påmeldingsansvarlig: Magne W. Mathisen, magne.w.mathisen@gmail.com tlf 90527095
Løypelegger: Jan Gatevold
Kontrollør: Thore Kornmo
Påmelding/startkontingent:
Påmeldingsfrist: mandag 24. juli kl. 23:59 på eventor.orientering.no. Etteranmelding mulig i
Eventor fram til fredag 27. juli kl 18:00. Etter dette på samlingsplass inntil 1 time før start.
Leiebrikke kr 50,-. Tapt/mistet brikke vil bli fakturert løperens klubb med kr 500.
Startkontingent: 80/160 kr (< / > 17 år). Tillegg på 50% for etteranmelding. Ingen gebyr <13 år
og direkteløyper, men meld helst på i eventor (vi er langt hjemmefra og lavt bemanna).

Premiering:
Løpene premieres hver for seg. 1/3 premiering i klassene under 17 år. Premie til vinneren i lange
A-klasser.

Klasser og løypelengder
Løype

Klasser

Lørdag

Søndag

1A

H17-20, H21-

14 km

12 km

2A

D17-20, D21-, H15-16, H40-, H50-, H17-K, direkte
lang

10 km

8 km

3A

D15-16, D40-, D50-, H60-, D17-K, H40-K

7,5 km

6 km

4A

D13-14, H13-14, D60-, D70-, H70-, D40-K, H60-K,
direkte kort

5 km

5 km

5C

D11-12, H11-12, D13-16C, H13-16C, D17-C, H17-C

3,5 km

3,5 km

6N

N-åpen, D/H13-16N, D/H17-N

3,5 km

3,5 km

Løypelengdene er stipulert. Endelige lengder kan ha inntil 10 % avvik. Blir presisert i PM.
Tilbud til barn
Vi tilbyr barneparkering, men meld helst i fra på forhånd siden vi er langt hjemmefra og litt snaut
bemanna. Småtrolløype blir det også.
Sikkerhet
Vi er høyt til fjells. Det kan bety alt fra steike sol til regn, vind og kun 5 grader. Kle deg etter
været. Det kan ta litt tid før hjelpen kommer hvis uhellet skulle være ute.
Overnatting
Sjekk ut utleie@haukelifjell.com og andre utleiere i område. De har som regel grei priser om
sommeren.

Kom og opplev et fantastisk fjellterreng!
Velkommen til Haukelifjell!

