PM
TRENINGSLØP MANDAG 5/8
Samlingsplass:

Torpa skytebane ved FV 186 i Aust-Torpa. Parkering på plassen.

Start:

Vi trener på E-timing og kjører med tidsstart på dette løpet.
Det er derfor viktig at dere er på plass i god tid slik at dere kan starte
I hht startlista som legges ut på Eventor.
Første ordinære start i løype A, B og C er kl. 18.30. N-løypa har fri
start fra kl. 17.30
Start og mål på samlingsplass.

Kart:

Torpa. Målestokk 1:7500 Ekvidistanse 5m
Kartet ble utgitt i 2005, og det har således skjedd en del i terrenget
siden da. Det er jo spesielt vegetasjon som har endret seg
Kurvebildet er nok også en del «grovere» enn det som er
vanlig på nyere kart.
Jeg har gått over strekkene og lagt på de endringene jeg har
registrert, men dette er ganske grovt, og grensene nok ganske
upresise. Vegetasjonsgrensene kan stor sett fortsatt leses.
I deler av terrenget er det mange store steiner. Kun de aller største
finnes på kartet. I områder med færre steiner, er også mindre steiner
tatt med på kartet.
Det anbefales for øvrig å være meget nøye med kompasset i dette
terrenget
Det er i A-løypa man spesielt må huske at kartet er gammelt.
De andre løypene har så klare ledelinjer og holdepunkter at de ikke
berøres av endringene i samme grad.

Terreng:

Kartet har mye skråli, men løypene er lagt i den nedre og flatere
delen av terrenget. Løpbarheten varierer mye. A, og til dels også Bløypa går dels i terreng med mye stein i bunnen. Det er også en del
vindfall og tynninghogst i enkelte partier.

Poster/Tidtaking/Kontroll: EKT. Stemplingsenhet er hengt opp på postflaggene,
Løyper:

A:
3,9 km
16 poster
B:
2,8 km
11 poster
C:
2,0 km
11 poster
N
1,4 km
9 poster
N-løypa har vanskelighetsgrad litt over normalt. Følge anbefales.

Merking etc:

N-løypa har merking fra post 4 til 5.
MERK: ALLE LØYPENE KRYSSER BILVEI(ER). SKILTING ER FORETATT,
MEN VÆR EKSTRA FORSIKTIGE VED KRYSSING.

