PM fellesinformasjon NM-uka 13.-16.
september 2018 på Vegårshei
Endelig kan vi ønske velkommen til Norgesmesterskap i orientering. Vegårshei IL og hele resten av
Vegårshei kommune står bak arrangementet. Vi håper på å lage en folkefest der deltagere, trenere
og publikum får oppleve fantastiske idrettsprestasjoner. Vi håper også at alle som kommer til
området denne uka vil føle seg godt ivaretatt på alle måter. Vi benytter anledningen til å takke alle
de gode sponsorene, samarbeidspartnerne og grunneierne vi har med oss på arrangementet. Dere
gjør det mulig for oss å få dette til.
Lykke til alle løpere!
Geir Bråten
Leder HK, NM-uka 2018
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PROGRAM
Onsdag 12.9 Vegårtun
19:00-20:30
Åpent løpskontor
Torsdag 13.9 (langdistanse)
09:30
Åpent løpskontor på arena
10:45
Offisiell åpning
11:04
Første start NM langdistanse*
13:20-14:10
Avgjørelse i juniorklassene
14:20
Avgjørelse i dameklassen
14:30
Avgjørelse i herreklassen
14:50
Blomsterseremoni
Fredag 14.9 (kvalifisering mellomdistanse senior)
13:30
Åpent løpskontor på arena
14:58
Første start NM mellomdistanse kvalifisering*
16:00-16:40
Avgjørelse i NM mellomdistanse kvalifisering
17:00-18:30
Start publikumsløp
Lørdag 15.9 (mellomdistanse finaler)
10:00
Åpent løpskontor på arena
11:30
Første start NM B-finaler D21 og H21*
12:09
Første start NM mellomdistanse juniorklasser*
13:36
Første start NM mellomdistanser D21 og H21*
14:20-15:10
Avgjørelse i juniorklassene
15:15-15:40
Avgjørelse i D21 og H21
16:10
Blomsterseremoni
17:00
NOFs klubbledermøte i kommunestyresalen i kommunehuset.
18:30
NM-bankett og premieutdeling i Vegårsheihallen
Søndag 16.9 (stafett)
08:30
Åpent løpskontor på arena
10:00
Start damer stafett
11:30
Start herrer stafett
11:55
Avgjørelse i NM stafett damer
13:30
Avgjørelse i NM stafett herrer
14:00
Premieutdeling
15:00
Avslutning

* Første start kan endres hvis det kommer flere etteranmeldinger
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Arena
Arena alle dager blir på gården Takserås.

Rv 417

Presteveien

Oversiktskart
Rv 417
Arena
Vegårtun

Presteveien

Vegårsheihallen
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Myra, sentrum i Vegårshei:
Slalåmbakke
Vegårsheihallen

Kommunehuset

Vegårshei
skole
Kunstgressbane
Rulleskiløype
Skiskytterarena

Stuten Kafe
(kinesisk)
Kiwi
Matglede cafe
Esso
Byggern

Arena:
Arena alle dager blir på gården Takserås. Det vil bli merket fra Rv 417 ved Sundebru og fra
krysset Rv 414/416 i Myra. På torsdagens løp er det ikke tillatt å komme til arenaen fra
Presteveien. Det vil si at man må komme fra Rv 417. De øvrige løpsdagene vil alle som
kommer fra sør og vest komme via Presteveien. De øvrige kommer fra Rv 417. Det vil bli
skilting som viser hvor man skal kjøre. Det oppfordres til å respektere skiltingen.
Parkering:
Det blir parkering på jorder rundt gården Takserås, på Fisktjennmoen sørvest for Takserås,
og på Presteveien. Avstand fra parkering til arena vil være 100-2.000 meter alle dager.
Parkeringsavgift:
Det koster kr 50 pr dag, eller kr 100 for alle dagene. Betaling av parkeringsavgift opplyses det
om på vei til/fra arena. Parkering betales i kiosken eller Vipps #524279.
Spesielle forhold:
Det spesielle været som har vært i området det siste året har satt sitt preg på terrenget.
Vinteren var særdeles snøtung, noe som har medført betydelig med brukne trær i noen
områder. Det har blitt gjort en stor innsats i løpet av våren og sommeren for å skjære ned og
kviste dette, men en del områder i terrenget vil likevel være preget av dette.
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Sommeren har derimot vært svært tørr. Det har medført at mye av lyngen er mye lavere enn
normalt. En del av de områdene som har gress vil derimot oppfattes som tungt, siden
gresset har grodd minst like godt som i et normalår.
Det har kommet en god del nedbør den siste uken før NM. Bekker har fått større vannføring
og myrer har blitt våtere. Hvis det blir oppholdsvær fram mot løpene vil mye av det regnet
som har kommet ned ha rent unna.
Trebruer på arenaen:
Det finnes flere trebruer på arenaen som ikke står på løpskartet. Disse vil ligge i slusene som
benyttes fra siste post til mål og ved passering arena.
Postene ligger tett:
På flere distanser vil mange poster ligge svært tett. Det er derfor viktig å sjekke postkodene.
Løpskontor:
På onsdag holder vi åpent løpskontor på Vegårtun 19:00-20:30. Mange av deltagerne vil
overnatte der, eller på hytter i nærheten. De øvrige dagene vil løpskontoret være ved
infoteltet på arenaen.
Matsalg på arenaen:
Det vil bli salg av diverse kioskvarer alle dager i et stort telt på arenaen.
Salg av sportsutstyr:
Sport8 vil være til stede alle dager med godt utvalg av sportsutstyr.
Premieutdeling:
For NM langdistanse og NM mellomdistanse blir det blomsterseremoni på arenaen, mens
medalje- og premieutdelingen skjer på banketten lørdag kveld. For NM stafett vil medaljeog premieutdeling skje umiddelbart etter løpet på arena.
Bankett:
Lørdag kveld kl 18:30 blir det bankett i Vegårsheihallen. Deltagerne blir servert middag,
dessert og lett underholdning. For de som kun ønsker å delta på premieutdelingen er det
gratis inngang. Premieutdelingen starter ca kl 20.00. Dørene åpnes til Vegårsheihallen kl
18:00. Det er mulig å oppholde seg i kantinen i tilknytning til hallen før det.
Media:
Det er et eget pressetelt på arenaen.
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Storskjerm:
Det vil bli vist bilder fra arenaen og noe fra skogen på storskjerm. Det vil også bli lagt ut noe
GPS-tracking der. I tillegg til resultater i de forskjellige klassene. Storskjermproduksjonen og
speakerlyden vil bli streamet på liveresultater.no. Liveresultater legges også ut der.
Speaker:
NM-speaker under hele NM-uka er Sigmund Vister.
Mobildekning:
Det er litt begrenset mobildekning på arenaen. Det oppfordres derfor til at ingen bruker
mobildata, men benytter seg av NOFs gjestenett som vil bli satt opp. Brudd på dette kan
medføre at streaming av storskjermproduksjon og liveresultater blir vanskelig å få til.
Deltagerposer:
Det er ikke deltagerposer på de individuelle løpene. Selvbetjening av startnummer på start.
På stafetten vil det være lagsposer som deles ut i infoteltet.
PM:
Felles informasjon for alle dagene er gitt i dette dokumentet. Det finnes i tillegg egne PM for
hvert enkelt løp. Alle PM er tilgjengelig på løpets hjemmeside og på eventor.
Vask:
Det er våtklutmetoden som gjelder. I tillegg vil det være mulig å dusje i Vegårsheihallen alle
dager under arrangementet.
Førstehjelp:
Norsk Folkehjelp Sanitet Vegårshei stiller på arena alle dager.
Publikumsløp:
Fredag 15. september blir det mulighet for alle som har lyst til å delta på publikumsløpet.
Det vil bli mulig å løpe et av herreheatene eller et av dameheatene. Start mellom kl 17:00 og
18:30.
Ladestasjon
Det er dessverre ingen offentlige ladestasjoner for el-biler i Vegårshei.
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Nøkkelpersonell:
Løpsleder/pressekontakt:
TD:
Sponsor:
Arena:
Kart og løyper:
Økonomi og mannskap:
Bankett:
Distanse
Langdistanse
Mellom kvalik
Mellom finale
Stafett

Geir Bråten (mob 41516801)
Jan Arild Johnsen
Tallak Bakken
Jakob Hagelia
Ole Petter Vestøl
Emma Smeland Nygårdseter
Anne-Grete Glemming
Løypelegger
Sten Åge Nygårdseter
Helge Fossøy
Jens Arild Kroken
Tallak Olav Gryting
Terje Urfjell
Per Olav Nærestad

Kontrollør
Aslak Blågestad
Jan Vidar Wernersen
Jan Vidar Wernersen
Dag Ausen

