Orienteringslaget Tønsberg og Omegn ønsker velkommen til

Vestfold vårcup nr. 10 - Mågerø 18. juni 2019
Skogssprint på Mågerø Fort
Avslutning i Vestfold vårcup
PM

Fremmøte og parkering: Arena og parkering er inne på luftforsvarets område på Mågerø.
Merket fra rv. 308 rett etter Vrengen bru. Det er også skiltet til «Luftforsvarets stasjon
Mågerø» etter Vrengen bru.
Kart: Mågerø Fort. Målestokk 1: 4000, ekvidistanse 5 meter. Laget for Luftforsvarets
Stasjon Mågerø i 2006, nytegnet i 2019 til ISSOM og er ikke godkjent av kretsen.
Stup (karttegn 201) og skrent (karttegn 202) er brukt både med og uten tagger for å
øke lesbarheten. Det er brukt tagger når det er plass. Ekvidistansen er 5 meter så det
finnes skrenter som ikke ligger på høyde- eller hjelpekoter.
2 kanonstillingene på toppen er merket som stup med kortere tagger.
Spesielle detaljer (ring og kryss) er brukt på enkelte større befestninger. Mindre
sandsekkstillinger er ikke merket.
Små varslingsmaster og større skap er merket med kryss.

Karttegn 501 paved area er brukt på
murte installasjoner, gamle ruiner og
befestninger. Det finnes flere i
området.
Karttegn 407 og 409
Undervegetasjon kan ha en grønn stripe rundt området for å øke lesbarheten.
Terreng:
Området er en nedlagt militærleir etablert på 1930-tallet. Det har vært i bruk og sperret
sammenhengende fram til januar 2019. Området er fremdeles sperret, men vi fikk tillatelse
for dette løpet. På området finnes bygningsmasse, veier, åpne sletter og plener. Det er to åser
på kartet med lettløpt åpen (hvit) furuskog og med innslag av litt tettere løvskog i liene. Det
er endel «berg i dagen» oppe på åsene og nede ved sjøen. For øvrig har området parkpreg.
Avhengig av veivalg er det 70 – 90% skog, sti eller plener
Det anbefales piggsko.
Forbudte områder: Øst og sørøst på kartet er
merket som forbudt område, karttegn 709
«Out of bounds area». Det er ikke satt opp
sperrebånd. Her finnes en rekke store stup og
anlegg som ikke egner seg for løp. Her finnes
også piggtrådsperringer.
Forbudt område er større enn på bildet.
Det er to store kanonstillinger uten gjerder på
toppen av den østre åsen. De er ikke merket som
forbudt på kartet, men sperret med sperrebånd.
De er tegnet som stup (201) i ring, men med
korte tagger
Piggtråd i nærheten av løpsområdet er også merket med sperrebånd.
Oppsatte sperrebånd må respekteres.
Løyper og klasser:

Løypenr.
1
2
3
4
5
6
7

Nivå
A
A
A
A
B
C
N

Lengde
2,8
2,7
2,3
2,0
1,7
1,6
1,2

Klasser
H17
H40, H 15-16, D17, H50
D15-16, D40, D50, H60
D60, D70, H70, H80
D/H13-14, D/H 15B
D/H11-12, D/H13-16C, D/H17C
D/H11-12N, D/H13-16N, D/H17N, N-Åpen

Løype 7:
Løype 7 skal krysse en åpen gresslette. Det går ikke sti over
sletta, med gresset er slått og sporet er merket som slep.

Lagsposer: Ikke lagsposer. N-klasser og alle løpere opp til 12 år får kart på løpskontoret.
Husk å ta med kartet til start. Det er ikke reservekart ved start.
Start: Kl 17:30 – 19:00 med ½ minutts startintervall. Valgfritt starttidspunkt. Start for alle er
rett ved samlingsplass. Det er løse postbeskrivelser og backup-lapper på start.
EKT: Det benyttes EMIT brikker
Lagstelt: Arena er på gress.
Toaletter: Toalettvogn er plassert i nærheten av samlingsplass. Vi disponerer ikke toaletter i
bygningene eller andre steder på området.
Kiosk: Enkelt kiosksalg på samlingsplass med kaker, kaffe og brus. Det kan betales med
Vipps.
Kretsen spanderer 2 pølser på hver deltaker.
Førstehjelp: På arena.
Vask: Våtklut. Gode bademuligheter fra strand og svaberg.
Premiering: Sammenlagtpremier til alle i D/H11-12, D/H11-12N og N-åpen som har fullført
5 løp. Sammenlagtresultater finner du på http://eventor.orientering.no/Events
Resultatlister: Resultatlister slås fortløpende opp på samlingsplass. Resultatlister og
strekktider legges ut i Eventor etter løpet.
Løpsleder:

Børre Grovan, epost borre.grovan@gmail.com tlf. 90 66 89 20.

Løypelegger: Karl Johannes Mikkelsen, epost mikkerik@online.no tlf. 45 23 77 73.
Sekretariat: Karin Eriksen, epost mikkerik@online.no tlf. 91 35 69 39.

VEL MØTT!

