Follo-O-karusellen, løp nr 2 – 2019
Onsdag 12. juni 2019, Ytre Enebakk, Drivplassen

PM
Samlingsplass og parkering
Samlingsplass ved Drivplassen. Merket fra KIWI ved RV 120, ca 100 meter fra Tangen bru mot
Lillestrøm. Parkering ved samlingsplass.

Påmelding
Helst i Eventor, eller ved frammøte løpsdagen. Husk løpsbrikke (noen brikker til utlån for de som ikke har).

Klasser og løyper
1,7 km (N-nivå): D -12N, H -12N
2,1 km (C-nivå): D 11-12, H 11-12, D 13-16 N, H 13-16 N, Åpen C
2,4 km (B-nivå): D 13-14, H 13-14, D70, Åpen B
3,0 km (A-nivå): D 15-16, D 40, D 50, D 60, H 60, H70
3,9 km (A-nivå): H 15-16, D 17, H 40, H 50
5,5 km (A-nivå): H 17
3,4 km (N-/C-nivå): LangLett

Kart
Bjerkeskogen utgitt 2017. Målestokk 1:7500, bortsett fra 5,5 km som har 1:10 000

Start
Fri start mellom 18:00 og 19:00. Ca 300 m til start NV for samlingsplass. Det er løse postbeskrivelser ved
start. OBS: løpere i de to korteste løypene og i klasse LangLett må eventuelt hente postbeskrivelser
sammen med kartet.

Kartudeling
Løperne i de to korteste løypene (1,7 km og 2,1 km) og i klasse LangLett henter løpskartet sitt på forhånd
ved påmeldingsbordet. De øvrige løperne tar kartet ved start i startøyeblikket. Husk hvilken klasse du er
påmeldt i og ta riktig kart.

Terrenget
Løpet er på årets kart 2018, som er av god kvalitet. Småkupert terreng lik VM-terrenget. Mye
menneskeskapt aktivitet i området av skogshogst. Veldig populært å bygge «lavvo», slik at det kan finnes
nye «lavvoer» som ikke står på kartet. Det samme gjelder hogstflater. Sti-rikt terreng rundt Drivplassen
med gjerder på hver side, slik at det noen steder blir trange passasjer med mye poster. Ikke lov eller
nødvendig å passere gjerdene som er på kartet. Sammme gjelder dyrket mark.

Salg
Kiosk med vafler, kaffe og brus på samlingsplass

Toalett
På samlingsplass

Løpsleder: Per Erik Østlie
Løypelegger: Ronny Skaug

God tur i skogen!

