MOSKUSSPRETTEN
PM
Wing Orienteringsklubb inviterer til nær-O-løp på Dovrefjell 15.juli 2018
Direktepåmelding:

Det er mulig å melde seg på løpsdagen frem til kl 11:30 ved henvendelse i sekretariatet.

Startkontigent:

Alle (også forhåndspåmeldte) betaler kr 30,- kontant ved oppmøte. Husk kontanter. Løpere løper
med startnummer. Startnummer fås i sekretariatet ved betaling.

Start

Fri start mellom kl 12:00 og 13:00. Minimum 1 minutt startintervall per løype. Kart i startøyeblikket
med selvbetjening. N-løpere får kart ved betaling. Det er merket løype 100 meter fram til
startpost. Alle SKAL løpe via startpost.
Da det er veldig mange påmeldte i den lengste løypen er det åpnet for at alle kan velge seg egen
starttid når de betaler og henter startnummer. Her gjelder førstemann til mølla. Dette for at
oppvarming etc. kan planlegges i forhold til starttid. Om du ikke velger starttid, eller glipper din
valgte starttid, må du stille deg i køen.

Terreng

Terrenget består av glissen bjørkeskog med en del åpne partier (2 stk furu), og åpne/halvåpne
myrområder. Deler av området har noe kjerr. I nedre del av terrenget er mye stein. Det har vært
en tørr sommer, noe som har gjort at mindre vannpytter og myrer er tørre.

Myndigheter

Alle offentlige instanser som er berørt har vært positivt innstilt til løpet. Dette er: Statskog, Dovre
Fjellstyre, Dovre kommune og Nasjonalparkstyret.

Foto

Det vil bli tatt bilder fra arrangementet som vil kunne bli offentliggjort i media. Om noen ikke
ønsker å bli tatt bilde av til slikt bruk, må de varsle om dette i sekretariatet.

Forbudt område

Det er ikke lov å løpe langs E6, eller på områder rundt setrer. Dette er markert med skravering på
kartet. Se kartoppslag med N-løype

Salg

Enkelt kaffe, saft og kakesalg. Kun kontant betaling.

Kvitteringssystem

EMIT. Brikke kan leies, kr 30,-

Premiering

Enkel deltagerpremie til alle ved målgang.

Toalett og vask

Toalett på rasteplass benyttes. Dør åpnes med bankkort, bensinkort etc, Gratis.
magnetkort for utlån henger på oppslagstavle. Forbehold om at denne kommer i drift. Alternativt
enkel «O-do» Våtklutmetoden, mulighet for bad i nærliggende tjern.

Resultater

Oppslag på samlingsplass. Legges på brikkesys og eventor.

Kart

Springarbekken, 1:7 500, 2m ekvidistanse, 2017, rev 2018. Format: A4.

Postbeskrivelser

Er trykket på kartet, IOF. N-løype har i tillegg tekst. Det er løse postbeskrivelser for Lang-,
mellom- og kort-løype.

Klasser og Løyper

Valgfrie løyper. Løypelengder 6,0 km, 4,3 km, 2,5 km og N-løype 1,6 km.
Postene ligger tett, sjekk koder.

N-løype

N-løype har merket løype mellom 5. og 6. post.

