FJELLØP I VINJE
LØRDAG 28. JULI OG SØNDAG 29. JULI 2018

PM
Porsgrunn Orienteringslag ønsker velkommen til Fjelløpet i Vinje 2018 som er tilbake til
Haukeliområdet. Arenaen er også denne gangen på brøytestasjonen ved Haukeliseter. Merket
avkjøring fra E134. Parkering på arena etter anvisning.
Kart og terreng:
Vi bruker utdrag av turkart «Vågsli» som er utgitt av IL Rein. Målestokken er
1:30 000 og ekvidistansen 10 meter. Målestokken er uvant for mange da små søkk og koller ikke
kommer med. Løperen må derfor tenke «stort». Dette gjelder for de 3 lengste løypene (se for øvrig
tabell). Det finnes noen stier og tråkk i terrenget som ikke er tegnet inn på kartet. Enkelte pytter er
tegnet som myr. Alle løypene går i snaufjell med nydelig mose og kortvokst gress- og lyngunderlag.
I liene ned mot veien kan det forekomme litt vierkjerr og einerkratt.
.
Tillegg fra 26.juli:
Som følge av tidlig befaring, og den merkelige tørre sommeren, har terrenget endret seg
relativt mye.
Myren ved post 170 er stor pytt og IKKE myr. Dette var skjult under snøen ved befaring.
Vannet ved post 40 er helt borte, men en kan lett forestille seg at det har vært vann der (sjøl
om løypelegger gikk rett forbi)
De fleste bekker tegnet på kartet har ikke vann. Trøsten får være at det har heller ikke de
som ikke er tegnet på kartet. Dette gjelder de fleste mindre pytter også, og mange av myrene
er sjølsagt knusktørre.
Sikkerhet:
Fjelløpet går i åpent fjellterreng opp til 1250 m.o.h. Ved kjølig vær, regn eller vind er det anbefalt å
være godt kledd. En blir raskt nedkjølt hvis skade skulle oppstå. ALLE løpere er pliktig til å hjelpe
løpere som har skadet seg.
Stup og skrenter er ikke tegnet inn på kartet. Løperne må sjøl vurdere passèrbarheten i forhold til
kurvebildet.
Løpskontor
Her kan du etteranmelde deg, melde på i direkteløype, hente nybegynnerkart og D/H11-12-kart. Be
om endringer, hente leiebrikker og ellers kanskje få svar på ting om du lurer på noe.
Start:
Det er ca 900 m opp til start begge dager. Ca 100 høydemeter på utydelig sti, men lett lende.
Beregne god tid. Første start er kl 11 begge dager, men N-klassene har fri start og kan starte mellom
kl 10 og kl 12
Klasser og løyper:
Løype
nr
1
2
3
4

Klasser

Løypelengde
lørdag
H17-20, H2113,3 km A
D17-20, D21-, H15-16, H40-, H50-, H17-K
10,1 km A
D15-16, D40-, D50-, H60-, D17-K, H40-K
7,5 km A
D13-14, H13-14, D60-, D70-, H70-, D40-K, 5,5 km A/B

Løypelengde
søndag
12,1 km A
8,3 km A
5,8 km A
4,4 km A/B

Målestokk
1:30000, 10 m
1:30000, 10 m
1:30000, 10 m
1:20000, 10 m

H60-K
D11-12, H11-12, D13-16C, H13-16C, D172,9 km C
3,1 km C
1:15000, 10 m
C, H17-C
6
N-åpen, D/H13-16N, D/H17-N
2 km N
2 km N
1:15000, 10 m
2
Direkteløype lang, fri start uten rangering
10,1 km A
km A
1:30000, 10 m
4
Direkteløype kort, fri start uten rangering
5,5 km A
km A
1:20000, 10 m
Det er ikke merket fra sistepost til mål, men det er snitslet innløp de siste 40-50 meterne.
5

Poster og stempling:
På postene lengst oppe på fjellet er EKT-stemplingsenheten tapet til trepinner. Vær forsiktig ved
stempling så «bukken» står til neste løper. Kun postene nærmest målområdet har ordinære
stemplingsbukker. Postene er markert med vanlige o-skjermer som av praktiske grunner henger på
stemplingsbukken.
EKT-brikke skal nulles på start og registreres i mål. Dette er løpers ansvar.
Mål
Mål stenger 2,5 timer etter siste startende. Det er viktig at alle melder seg i mål selv om de eventuelt
har brutt.
Væskepost.
Er det dessverre ikke, men det kan drikkes fra større bekker og vann. Eventuelt løpe med
drikkebelte. Det ligger en del døde lemmen i fjellet, så små bekker bør unngås.
Det kan være lurt å ta med seg litt nøtteblanding i langløypa.
Nybegynnere
N-løypa viker noe fra regelverket for nybegynnere. Ledelinjer er bekker, vann, kraftlinje og litt sti.
Den kan oppfattes som noe vanskeligere enn vanlig N-løype. Helt ferske løpere skal ha følge. Alle
N-klasser kan få kart i løpskontoret.
Premiering.
Det vil bli delt ut premier så fort klassene er klare begge dager. Premie til alle under 13 år. 1/3
premiering i klassene 13-16. Øvrige klasser premieres vinneren.
Salg.
Det vil bli salg av kaker og vafler, samt kaffe og brus.
Arenatjenester
Toaletter inne på brøytestasjonen. Ta av piggskoa. Speaker vil betjenes fortrinnsvis til meldinger og
premiering.

Ha en riktig god tur.
Hilsen Løpsleder og løypeleggerne

