PM KM natt 05.10.18
Oppmøte: Stålsætra. Merket med o-skjermer fra avkjøring Fv166 ca. 1km sør for Rokosjøen
sag. Parkering langs veg før Stålsætra og på gressplass ved samlingsplass. Alt nord for
Stålsætra, inkludert vegen er forbudt område. Fra nærmeste parkering er det under 100
meter til samlingsplass.
Samlingsplass: På Stålsætra. Bål ute og mulighet for ombytte i telt/hus. Ikke piggsko inne, og
fint om man ikke drar med seg hele skogen inn.
Kart: Mosjømarka, 1:10000. 1:7500 fra og med H55
Avstand til start: 100meter (ved parkering). Oppvarming skal foregå på seterløkka eller
sørover langs veg.
Første start: kl. 19.30. Individuell start, 2 min. startintervall. 100 meter til startpost.
Terrengbeskrivelse: Terrenget består av mye furuskog, iblandet noen mindre områder med
gran. Det drives veldig aktivt skogbruk i området så det er en del hogstfelt av varierende
alder. Den lengste løypa kan komme i kontakt med ett eller flere helt nye hogstfelt. Disse er
revidert inn på kartet de siste dagene før løpet ut fra GPS-fil hentet fra standard GPS-klokke,
og er ikke detaljsynfart utover det. Det vil i hovedsak ha betydning gjennom noen nye slep
som i tilfelle ikke er på kartet. Avgrensningen skal stemme tilstrekkelig til at man kan
orientere etter det. Hvis øvrige klasser kommer borti nye hogstfelt i nevneverdig grad har
man bommet eller tatt et alternativt veivalg som løypelegger ikke har vurdert som veldig
aktuelt..
Øvrige hogstfelt (som alle løyper kan berøres av) kan ha varierende fremkommelighet og
noen av dem har begynt å vokse igjen med furu på 1-2m.
Løpsområdet er et mye brukt turområde og er relativt stirikt.
Postmarkering: Refleksstav og stor skjerm. For de lengste løypene vil imidlertid noen poster
være markert med liten postskjerm med refleks. Disse skal synes like godt.
Alle løyper unntatt den lengste har utelukkende stående stemplingsenheter. Den lengste
løypa har hengende enheter på noen av postene.
Klasser og løypelengder (endelige løypelengder kan endre seg noe):
H 13-14
H 15-16
H 17-20
H 21H 35H 45H 55H 65H 75-

3,37 km
4,87 km
5,99 km
7,74 km
5,99 km
4,87 km
4,87 km
3,98 km
3,12 km

D 13-14
D 15-16
D 17-20
D 21D 35D 45D 55D 65D 75-

3,37 km
3,98 km
4,87 km
5,99 km
4,87 km
3,98 km
3,98 km
3,12 km
2,20 km

H 17-A kort
B-Åpen
C-Åpen

4,87 km
3,37 km
2,33 km

D 17-A kort

3,98 km

Klassene skrevet i rødt er ikke KM-klasser, og premieres dermed ikke med KM-medaljer.
Premiering ihht NOFs reglement.
Servering: Selvbetjening av saft, kaffe og boller
Vask: Våtklut
Do: Utedo i uthus (ikke piggsko)
Løpsleder: Kristian Storsveen
Løypelegger: Marius Øie

VELKOMMEN TIL KM NATT OG GOD TUR I SKOGEN!

