Felles opplysninger for alle dagene
Opplysninger for de ulike dagene finnes i egne PM.
ADKOMST OG PARKERING
Parkering for personbiler og busser 750-1000 meter fra arena.
Parkering ligger fem minutter fra avkjøringa på E18.
På grunn av veistenging ved Farriseidet er det spesielt viktig å
følge vår veianvisning og merking for å unngå unødige
forsinkelser! Dette gjelder både de som kommer nord- og sørfra på
E18.
Beregn ekstra god tid – særlig på fredag, dette på grunn av disse
lokale trafikkendringene.
Ta av på avkjøring 45 Bommestadkrysset og følg skilter mot Larvik
øst/Danmark ut på rv. 40 Elveveien, etter omtrent 1 km vil det være
merka med o-skjermer og piler som dere skal følge.
GPS-koordinater til rundkjøring – punkt E på kartet:
59°03'56.5"N 10°03'11.6"E (59.065680, 10.053223)
Parkering kroner 60,- per dag eller 150,– for alle tre dagene, billett
kjøpes i kiosken og vises ved utkjøring.
Alle skal følge merking med gule og blå merkebånd fra parkering og
inn på arena, så en ikke ferdes i løpsområdet.
Gangavstand 2,5 km fra jernbanestasjonen i Larvik. Fredag og lørdag er det jevnlig bussavganger
som tar ti minutter opp fra sentrum, men på søndag er busstilbudet dårlig (se vkt.no).
Bussholdeplass 300 meter fra arena.
ARENA
Fagerli skole er arena alle tre dager. Se arenakart på neste side.
LAGSPOSER
Lagsposer deles ut ved løpskontoret. Lagsposene inneholder PM, startlister, leiebrikker, startnumre
og kart – for klassene som får kart på forhånd. Det er nye lagsposer hver dag. Navn og
telefonnummer til den som henter klubbens lagspose noteres.
Sikkerhetsnåler hentes gratis i kiosken eller på løpskontoret.
Merk at elite-klassene og D/H 15 og 16 får leide Emit-brikker/emiTags på start og får nye
startnumre hver dag på start.
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PÅMELDING OG ENDRINGER
Påmelding i direkteløyper, utviklingsklasser og N-åpen gjøres på løpskontoret. Det er ikke mulig å
melde seg på i andre klasser etter at påmelding stenger i Eventor torsdag 27. juni kl. 23.59.
 N-åpen, Utvikling B, C og N: kr 100,- pr dag. Ingen etteranmeldingsavgift.
 Øvrige direkteløyper: kr 220,- pr løype.
 Endring av brikkenummer og klasseendring (fra ordinær til løypene nevnt over): kr 50,- pr
endring. Ingen endringsavgift for løpere til og med 12 år.
 Målgang med feil brikke (for å unngå diskvalifikasjon): kr 100,START
Vi oppfordrer alle til å sjekke brikka si før en går til start! Bruk nullbukk som står på arena og se at
diode blinker.
Det er tre starter alle dager:
Start 1 – Lett-Tak: Eliteklasser og D/H 15 og 16. Blå og hvite merkebånd.
Start 2 – Norconsult: Øvrige klasser med tidsstart. Grønne og hvite merkebånd.
Start 3 – Veidekke: Alle klasser med fri start: N-, C-, B- og AK-klasser og klasser med direkte
påmelding. Røde og hvite merkebånd.
Backup-lapper finnes for selvbetjening ved start.
Oppvarming skal kun skje på vei til start og ved startene. Det må respekteres at det ikke løpes inn
der det er merket som forbudt område/løpsområde.
Det vil til noen av startene være merket gjennom boligområder. Vis respekt for de som bor i
området og se opp for trafikk ut og inn til boligtomter.
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Startprosedyrer:
Alle tar kartet i det de løper ut og løper er ansvarlig for å ta riktig kart. Alle løyper har startpost litt
etter startbåsene hvor starttrekanten er tegnet på kartet. Alle løper til startpost og orienterer derfra.


Elitestart / Start 1 – Lett-Tak
De som har leiebrikke (EMIT tag på sprinten) vil få utdelt denne på start.
Løpere som skal ha GPS får enhet utlevert ved start.
Startnummer deles ut på start.
Alle løpere går inn i første startbås 3 min. før start.
3 min.: Brikkesjekk
2 min.: Løse postbeskrivelser og nulling
1 min. Kartkasse



Minuttstart / Start 2 – Norconsult
Det vil være forhåndsregistrering med brikke registreringsavleser 4 min. før start.
4 min.: Brikkeregistrering
3 min.: opprop og avkryssing
2 min.: Løse postbeskrivelser
1 min.: Kartkasse og nulling



Fristarten / Start 3 – Veidekke
Det vil her også være forhåndsregistrering med brikkeavleser 4 min. før start.
4 min.: Brikkeregistrering
3 min.: opprop og avkryssing
2 min.: Løse postbeskrivelser
1 min.: Kartkasse og nulling
Det vil være egen sluse for de minste, det vil si N-åpen og D/H9-10. Der
vil ledsager kunne følge med inn og hjelpe de unge lovende.

PREMIERING









Klasser inntil 12 år og N-Åpen: Premie til alle deltagere hver dag. Premie ved mål.
Klasser Utvikling B, C og N: Premier til alle opp til og med 16 år hver dag.Premie ved mål.
Klasser 13 og 14 år, premie til 1/3 av startende hver dag.
Klasser 15 og 16 år med jaktstart: Premie til 1/3 av startende fredag. Premie til de 6 beste
lørdag. 1/3 premiering sammenlagt.
Klasser 17-21 år med jaktstart: Premie til de 6 beste fredag og lørdag. 1/6 premiering
sammenlagt.
Øvrige konkurranseklasser over 17 år: Klassevinner
Direkte-klassene: Ingen premiering.
Lagkonkurransen: 3 beste lag.

Premieutdeling til klassene D/H 13, 14, 15 og 16, samt eliteklassene blir annonsert av speaker.
Klassene N-åpen, alle til og med 12 år og Utvikling N, B og C – til og med 16 år henter premier i
eget telt rett ved mål.
Øvrige klasser får premier i eget premietelt.
Premier ettersendes ikke, men uavhentede premier fra fredag og lørdag kan hentes i premieteltet
på arena så lenge det er åpent.
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MÅL
Eliteklassene, D/H15 og D/H16: Tidtaking blir gjort med emiTag alle dager. Fredag vil
stemplingskontroll gjøres med emiTag og på lørdag/søndag med Emit-brikke. Følg merket
løype/sluse fra sistepost til mål. Husk å løpe inn i riktig sluse mot mål. På målstreken registreres
løpstiden ved passering av fotocelle. Følg slusen videre for brikkeavlesing og innsamling av GPS.
Øvrige klasser: Tidtaking og stemplingskontroll utføres med bruk av Emit-brikke. Følg merket
løype/sluse fra sistepost til mål. Husk å løpe inn i riktig sluse mot mål. På målstreken benyttes
normal målstempling på målbukk. Følg slusen videre for brikkeavlesing.
Løpere som benytter leiebrikke eller leietag skal løpe med samme brikke alle dager som løperen
skal delta, samles inn etter siste løp.
RESULTATER, STORSKJERM OG LIVE-OVERFØRING
Resultater slås opp på oppslagstavler jevnlig under løpet. Det vil være live-resultater og GPStracking på nett alle dagene, se hjemmesida for informasjon.
Det blir storskjerm og produksjon som presenteres der med kameraer – både faste og løpende ute
i terrenget, GPS-tracking og live-resultater. Dette overføres på nett og kan følges på
www.direktesport.no for alle som har abonnement på en Amedia-avis. Prøveabonnement kan
tegnes for 5 uker for kroner 5.
BARNAS O-FESTIVAL, LAGKONKURRANSE OG SMÅTROLL
Et område sentralt på arena er satt av til aktiviteter for Barnas o-festival og småtroll. Fredagen er
det småtroll og enkelt opplegg, mens lørdag og søndag blir det en rekke aktiviteter. Lørdag blir det
lagkonkurranse for alle opp til og med 12 år. Se detaljer i PM for de ulike dagene.
BARNEPARK
Tilbud om gratis barnepark alle dager for barn fra 2 år. Den ligger syd for arena på uteområdet til
barnehagen, bak skolen. Åpen fredag 17.00–20.30 og lørdag/søndag 9.30–15.30.
KIOSK OG ARENASALG
Det vil bli en velutstyrt festivalkiosk med et godt utvalg av mat og drikke som hamburger, pølser,
wraps, baguetter, frukt, kake, vafler, baconcrisp, smoothie, brus, kaffe/te og et utvalg iskrem. Betal
med Vipps eller kontanter.
Parkeringsbillett kjøpes også i kiosken!
Sport8 stiller med stort butikktelt og et bredt utvalg av o-utstyr
alle tre dagene.
SANITET
Røde kors og festivallege er tilstede på arena alle dagene, se arenakart. Mobil 408 55 573.
DUSJ
Garderobe og dusj på Fagerli skole, følg skilting og ta av løpesko. Åpningstider i PM for de ulike
dagene.
FOTOGRAFERING
Arrangøren vil ta bilder fra arena og ute i terrenget og benytte disse på internettet. Eventuell
reservasjon fra å bli tatt bilde av sendes på epost til info@of19.no.
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JURY
Løpskontoret kontaktes for protester og klager. Juryen består av:
 Hilde Storløkken, Kongsberg OL
 Jon Iver Bakken, Nydalens SK
 Vigdis Hobøl, Oppsal Orientering
ARRANGØRER OG KONTAKTINFO
Leder hovedkomité/løpsleder alle dager: Roger Lysnes, Hedrum OL
Leder informasjon: Tom Kristensen, Larvik OK
Leder sport/løyper: Jørn Sundby, Larvik OK
Leder logistikk: Tormod Fjære, Hedrum OL
Karttegner: Helge Gisholt
Tidtaking: Dagfinn Øksenholt (Elite), Stig Lomme og Arne Dirdal
Teknisk delegerte NOF: Jan Arild Johnsen (arrangement + løyper sprint fredag)
Dagfinn Torpe (løyper lørdag)
Knut Wiig Mathisen (løyper søndag)
Web: 2019.ofestivalen.no facebook.com/ofestivalen19
Instagram: @ofestivalen19 – bruk emneknaggen #ofestivalen19
Noe du lurer på? Send en epost til info@of19.no
(eventuelt ring Roger Lysnes 915 22 964 eller Tom Kristensen 9516 1107)
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