PM - Sørlandskarusellen tirsdag 2. april 2019
Arena:

Skottevig Feriesenter. Merket fra Indre Årsnes (kryss fylkesvei 401 og
fylkesvei 221).

Parkering:

Parkering på parkeringsplass utenfor selve feriesenteret (foran bom).
Ca 250 m å gå fra parkering til samlingsplass.

Start:

Fri start mellom kl 17.30 og 1900. 2 min / 100 meter å gå fra
samlingsplass til start, som ligger rett sør for samlingsplass. Følg gule
/ svarte merkebånd. Det er fri starttid.

Oppvarming:

Løypene går rundt på feriesenteret tett opp til samlingsplass. Det er
derfor fint om oppvarming skjer på veien til parkering – og videre på
fylkesveien om nødvendig.

Kart:

Sandane - Skottevig. 1:5000. Ekv. 2,0 m. Utgitt 2019. Konstruksjon
og reintegning: Lars Jøran Sundsdal; Synfaring: Vidar Ydse.
Det er løse postbeskrivelser ved start.
Nybegynnere får kart på forhånd i sekretariatet.

Terreng:

Campingplass & feriesenter med mange mindre hytter og småveier.
En god del mindre kollepartier som er avgrenset av kulturmark, stier
og veier. Nybegynnerløypa går i sin helhet på gress, vei og sti. Cløypa har ca. 90 % vei, gress, kulturmark og sti + 10 % terreng / sti.
A-kort og A-lang har ca. 85 % vei, gress, kulturmark og sti + 15 %
terreng med stort sett bra løpbarhet.

Sørskilte detaljer

Campingplassen har store og lange hekker. Disse er merket med
grønne streker som vist på kartutsnittet. Det er noen åpninger i
hekkene, som er vist som avbrudd i grønn strek. Noen store åpenbare
åpninger og noen mindre åpninger. Et eksempel på en mindre åpning
er vist på bildet under. Det er åpning for tilgang til rød kasse
(strømuttak) fra begge sider. Her er det lov å passere, selv om noen av
disse kan være litt trange.

Kvittering:

Ordinær Emit EKT.

Målposter

Det er 2 målposter. 3 løyper har den ene målposten, mens den fjerde
løypa har egen målpost.

Klasser og løyper:

Klasser
Løyper
Nivå
Løypelengde
D / H Nybegynner
Nybegynner N
1,22 km
D / H C-løype
C-løype
C
1,52 km
D / H kort løype
A-kort
A
1,92 km
D / H lang løype
A-Lang
A
2,30 km
NB: Mulig å delta uten tidtaking. Man framkommer da på resultatliste med
«deltatt».

Etteranmelding:

I sekretariatet fram til kl 1830 med forbehold om nok kart.

Påmeldingsavgift: 50 kr til og med 17 år. Fra og med 18 år: 90 kr. Klubbene faktureres i
ettertid.

Småtroll:

Nei

Premiering:

Nei. Løp inngår i Sørlandskarusellen.

Løypelegger:

Nils G. Gjelsten, tlf 48881200

Løpsledere:

Torgeir Erdvig, tlf 91564016 / Rune Gunvaldsen, tlf 91731730.

God tur i sørlandsk kystterreng 😊

