Innbydelse, PM
Sandnes IL innbyr til
Ungdomscup løp 2 - Klubbkamp
Hesthammer (Lauvås)
Tirsdag 28.05.2019
Arena:

Lauvås – på beitemark. Det er ikke tilgang til toalett. Vi er heldige
som får låne området av grunneier, så vis hensyn til dyr på beite
og forlat området som når du kom!

Parkering:

Det er begrenset med parkering, så fyll opp bilene. Det er
parkeringsplasser langs vegen inn til Lauvåsvågen og ved vågen
(ca 1100 m å gå til arena), og rundt gården Lauvås (ca 500 m å gå
på veg/traktorveg). Følg anvisning. Google map

Kart/Terreng:

Hesthammer, målestokk 1:7500, ekvidistanse 5m. Utgitt 2008 –
noe revidert 2018. Holder fortsatt godt!
Kupert skogsterreng med middels løpbarhet i nord (løype 1 og 2),
nedsatt løpbarhet pga einer. Disse løypene krysser også gjennom et
område med dyr på beite – vis hensyn. Bruk gjerdeklyvere der
disse er tilgjengelig i terrenget (merket på løpskart). Vis ellers
hensyn ved kryssing av gjerder. De korteste løypene går i områder
med generelt god løpbarhet, områder med berg i dagen, glissen
skog og åpne myrer.
Alle løypene går gjennom hytteområder med mange stier, og
oppstykket av inngjerdinger. Flere av hyttetomtene er merket på
løpskartene som forbudt område, men ikke merket i terrenget.
Fra nest siste post er det tvunget merket løype for alle løyper og
passering over gjerde (merket i postbeskrivelse og på kart).

Start:

Start mellom kl 17:30 og 19:00. Ca 900 m å gå til start merket
langs sti (ca 10 min å gå). Brytetid kl 20:00.

Startkontigent:

30,- kr.
Bedriftsløpere betaler kontant, regning blir sendt aktive
klubber.

Påmelding:

I Eventor innen tirsdag 28. mai kl 15:00, men helst dagen før.
Ingen etteranmelding på løpet, kun direkte i Eventor.

Mål:

Mål er ved arena.

Løyper/klasser:
Løype Nivå
1
A
2
A
3
B
4
C
5
N

Lengde (km)
4,4
3,1
2,3
1,6
1,6

Klasser
D/H17-59
D/H15-16, D/H60, A-åpen
D/H13-14, B-åpen
D/H-10, D/H11-12, C-åpen
Nybegynner

Ungdomscup:

Dette er andre løp i ungdomscupen for aldersgruppe 11-16.
Deltakere i ungdomscup samler også poeng i klubbkamp.

Klubbkamp:

Deltakerpoeng til alle. Plasseringspoeng: fra 13 år og eldre.

Kiosk:

Kiosk med kaffe, kaker, med mer.

Løypelegger:

Morten Aamodt

Løpsleder:

Geir Haugvaldstad

Velkommen til O-løp!
Info:
• Eks. postbeskrivelse med merket løype og passering til siste post

• Kartutsnitt som viser arena, gjerdeklyvere, forbudt område, parkering, etc.

DYR PÅ BEITE

P
P

Parkering langs
vegen inn mot
Lauvåsvågen

P

Buss: https://www.kolumbus.no/ Retur kun fra Hommersåk!

