Lørdag 20. juli 2019

PM

PIGGSKOFORBUD
Løpet foregår i Sylane landskapsvernområde. Av hensyn til det sårbare terrenget
er, det forbud mot piggsko eller piggede knottsko.

REINSDYR
Vis hensyn til reinsdyr. Treffer du på slike, må du stoppe opp, være rolig og
vente til de har passert (reinsdyr er ikke aggressive, men lettskremte). Om du
mener dette påvirker resultatet ditt, kan du løpe tilbake til forrige post å stemple
en gang til, så løser vi dette i etterkant.
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KART OG TERRENG
Til dette løpet har vi funnet et meget krevende dødisterreng langs østbredden av
Esandsjøen og Nesjøen i Tydal.
Terrenget er hovedsakelig fjellbjørk-terreng med innslag av myr og en del einer.
Generelt meget lettløpt med ren og fast bunn, men med stedvis meget intrikate
kurveformasjoner.
Kartet er i målestokk 1:10 000 eller 1:15 000 (lengste to løyper), og er produsert
utelukkende på laserdata og flybilder, uten synfaring. Kvaliteten på høydekurvene er
veldig bra, men resten kan være så som så. Vi lover likevel langt bedre kartkvalitet enn
hva Armfeldt hadde til rådighet i 1719!
Generelt har det vanskelig å skille mellom myr og åpne områder, så være forberedt på at
noen åpne myrer på kartet bare er et åpent område uten myr og omvendt.
Det er en del einer i området som vil gi noe nedsatt fremkommelighet, men dette er ikke
kartlagt.
Vannstanden i Nesjøen og Esandsjøen var 3 uker før løpet på maksimum.

KLASSER OG LØYPELENGDER
Endelige løypelengder er som følger:

Klasse

Vanskelighetsgrad

Løypelengde

Kommentar

A14

Krevende

13,7 km

For maksimal terrengopplevelse

A9

Krevende

9,3 km

For stor terrengopplevelse og overkommelig lengde

A7

Krevende

7,1 km

Fortsatt mye spennende terreng

A5

Krevende

5,0 km

For de som ikke orker lenger

B4

Mindre
krevende

4,1 km

For de som ikke er så stødig O-teknisk.

START OG MÅL
Fri start ved arena fra kl 12:00 til 13:00. Arrangørene begynner å hente inn poster fra
15:00. Postene i begynnelsen av løypene hentes inn først. Det er ønskelig at alle deltakere
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er i mål innen 16:00.

ARENA OG PARKERING
Samlingsplass blir i sørenden av kartet, nær der Pikhaugbekken renner ut i Nesjøen.
Koordinater (lengde/bredde): 12° 02' 02" E / 63° 00' 48" N.
Parkering ved Nedalshytta. Det er begrenset kapasitet så samkjøring anbefales. Fra
parkering til samlingsplass er det 5–6 km å gå. PDF av kart i målestokk 1:25 000 med
inntegnet arena og parkering ligger på Eventor. Gangtid 80–90 min, ingen merking i
terrenget. Det er anbefalt å gå stien et stykke oppover, og så runde ut på utsiden av fjellet
mens man skrår ned mot samlingsplass. Samlingsplass vil være godt synlig. Det er også
mulig å gå fra Storerikvollen turisthytte til arena hvis du vil kombinere med en fjelltur.
Gangavstand fra Storerikvollen er 15 km.

PREMIERING
Alle deltagere får med seg et forseggjort minnekart over hele området med litt
informasjon om Karolinernes felttog mot Trondheim.
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Ellers ingen premiering, annet enn å få oppleve et fantastisk terreng.

BEKLEDNING
Husk at dette foregår i fjellet, så ha med godt med klær etter vær, både å løpe i og å ha på
seg før og etter. Selv om værmeldingen ser lovende ut, kan dette skifte fort. Ikke glem at
du må gå tilbake til bilen etter løpet.

STEMPLINGSSYSTEM
Emit EKT. Mangler du EMIT-brikke, har vi noen til utlån. Hengende enheter på postene.
Disse ble hengt ut for snaue to uker siden. Løypene prøveløpes ikke på løpsdagen.

ANDRE TJENESTER
Arrangøren planlegger ikke å tilby løperdrikke, servering, garderobe- eller
toalettfasiliteter utover det naturen selv står for. Dette må løperne medbringe selv.
Vennligst ta med avfallet deres tilbake til bilen.
Det vil bli satt opp telt ved samlingsplass, såfremt vindforholdene tillater det.
Bålfyring er selvsagt forbudt, men primus eller turgrill kan benyttes såframt det er
forsvarlig.

AVLYSNING
Løpet vil gjennomføres også om det blir litt trøndersk ruskevær, men ved uforsvarlig
dårlig vær vil det bli avlyst. Vi ønsker ingen reprise på det som skjedde i 1719.
Ved avlysning før ordinær påmeldingsfrist refunderes hele startkontingenten. Ved
avlysning etter dette refunderes 50%. Avlysning meddeles på Eventor, Facebook og til
påmeldte deltakeres Eventor-registrerte e-postadresse.

NEDALSHYTTA, MIDDAG
Det er mulig å få middag og overnatting på Nedalshytta. Middagsservering er kl 18:00 og
19:30 og må forhåndsbestilles. Kan være lurt å stikke innom og bestille før du drar til
samlingsplass.
Kontaktinformasjon:
E-post: nedalshytta@tt.no
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tel:953 64 603

TYDALSFESTIVALEN
Fredag og lørdag samme helg går Tydalsfestivalen av stabelen i Stugudal, med artister
som Sondre Justad, DDE og Staut på programmet. Hovedkonsertene går på kveldstid slik
at det er perfekt å kombinere vakkert o-løp på dagtid og festivalstemning på kvelden!
Tydalsfestivaln.no
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