Foll-O-karusellen #1 - 2019
Onsdag 5. juni 2019, i Drøbak

PM
Samlingsplass og
parkering:

Samlingsplass ved Follo museum. Parkering på Seiersten ved Rådhuset,
merket til parkering fra rundkjøringen ved Drøbak City. Det er 2 timers gratis
parkering, utover 2 timer betalt parkering.
Ca. 700 m å gå fra parkering til samlingsplass.
OBS: Det er ikke anledning til å parkere ved museet.
https://www.google.no/maps/dir/59.6677938,10.6370264/Follo+museum,+Belsj
%C3%B8veien,+Dr%C3%B8bak/@59.6689701,10.6389799,16z/data=!4m9!4m8!
1m0!1m5!1m1!1s0x46414410e438170d:0x340bd78406526019!2m2!1d10.64379
87!2d59.6721919!3e2

Påmelding:

Helst i Eventor, https://eventor.orientering.no/Events/Show/11330, eller ved
frammøte på løpsdagen. Husk løperbrikke.

Klasser og løyper:

1,3 km: D-12N, H-12N
2,0 km: D11-12, H11-12, D13-16N, H13-16N, Åpen C
2,5 km: D13-14, H13-14, D70-, Åpen B
2,8 km: D15-16, D40-, D50-, D60-, H60-, H704,2 km: H15-16, D17-, H40-, H506,1 km: H174,2 km: LangLett

Kart:

Seiersten, revidert 2017.
Kart med ferdigtrykte løyper (fra Benjamin Sats og Trykk) til alle.
Målestokk 1:10000 for de to lengste løypene, H17 og LangLett. 1:7500 for
øvrige.

Start:

Fri start mellom 18.00 og 19.00. Ca. 300 m til start, nordvest fra
samlingsplass. Ingen startpost.
Det er løse postbeskrivelser ved start. OBS: løpere i de to korteste løypene
og i klasse LangLett må, dersom de ønsker det, hente postbeskrivelse
sammen med kartet.

Kartutdeling:

Løpere i de to korteste løypene og i klasse LangLett henter løpskartet sitt
på forhånd, ved påmelding. De øvrige løperne tar kart ved start, i
startøyeblikket. Husk hvilken klasse du har meldt deg på i, og ta riktig kart!

Terreng:

Småkuppert stirikt nærterreng som innbyr til høy fart og veivalg. Området
er Drøbaks mest brukte turterreng. Det er derfor endel tråkk i området.
Løypene er forsøkt lagt i de beste delene av terrenget. Den lengste A
løypa kommer bort i nordre del av terrenget som består av en stor skråli.

Salg:

Kiosk med kaker, kaffe og mineralvann. Anbefales!

Løperdrikke:

Det er ikke løperdrikke. Ta med drikke selv.

Toaletter:

På samlingsplass

Løpsleder:
Løypelegger:

Frode Waaler (frogwal2@gmail.com)
Kine Dirro Bøhlerengen

God tur i skogen!

