PM
Vestfold Høstcup 04.09.18
Larvik Orienteringsklubb
Frammøte/Parkering:
Arena denne gangen er på idylliske Batteristranda rett vest for Farris Bad Hotell. Ta med badetøy,
sjøtemperatur: mellom 10 og 20 °C.
Parkering vil være på offentlig parkering (Betaling i automat) i Saggården. Se skisse under. Det er ikke
merket til arena, men kryss rundkjøringen nord for Bølgen kulturhus, følg elvebredden langs
kulturhuset, kryss gangbroen over Farriselven, hold så kontakt med kystlinjen fram til arena. Dette er
viktig for ikke å komme i kontakt med løpsterrenget. Det er ca. 500m fra parkering til arena.

Start:
Fristart mellom kl. 17.00 og 18.30.
Det er start ved arena (ca 100m).
Oppvarming kan foregå på sykkelsti syd for Stavernsveien, mot Stavern.
Det blir løse postbeskrivelser på start. Postbeskrivelse er også trykket på kartet.
Startpost ca. 50 meter etter tidsstart.

Kart/terreng:
Kart:

Langestrand: Utgitt til Hovedløpet 2015, revidert 2018.
Målestokk: 1:4000, ekvidistanse 2m

Terreng:

Gammel småhusbebyggelse i bratt gatemiljø. Noe gressparti (mindre enn 10%)

Løpet foregår i ett gateområde med begrenset trafikk, de to lengste løypene vil krysse en noe mer
trafikkert vei, vær forsiktig ved kryssing av denne. Spesielt gjelder dette mellom 1 og 2. post og 3. og
4 post for disse to løypene. Forsiktighet i trafikken gjelder selvfølgelig for alle deler av alle løyper. Det
er løperens ansvar at man oppfører seg forsvarlig i trafikken.

Klasser/Løyper (målt i luftlinje)
Løype
1
2
3
4
5
6

Klasser
H17, H 40, H 15-16, D17, H50
D15-16, D40, D50, H60
D60, D70, H70, H80
D/H 13-14, D/H15B
D/H 11-12, D/H13-16C, D/H17C
D/H11-12N, D/H13-16N, D/H17N, N-Åpen

Lengde km.
2.7
2.3
1.8
1.6
1.4
1.2

Vinnertid:
12-15 min
12-15 min
12-15 min
12-15 min
12-15 min
12-15 min

Det benyttes EKT. Husk brikke.
Det blir ingen salg på arena, men kjøpesenteret Fritzøe Brygge (på motsatt side av Hotellet), ligger ett
steinkast unna med diverse butikker.

Forbudt område:
Som vanlig gjelder sprintnormen, der hager, gjerder, murer og hekker som
er markert som forbudt å krysse i henhold til sprintnormen.
Vi har vakter i terrenget som overvåker eventuelle forbudte krysninger.
Brudd på dette vil medføre diskvalifikasjon.

Løypelegger/Løpsleder:
Ole Petter Aasrum

Velkommen til en flott sprint i ett terreng fritt for flått og hjortelus. Terrenget ble benyttet til
Hovedløpet i 2015.

