PM
POKALKAMP 6,
10. sep. 2019
TIF Viking ønsker alle velkommen til pokalkamp i Sædalen.
Parkering er langs veien inn til Sædalen skole og på parkeringsplasser langs
veien. Det vil være parkeringsvakter til stede, så følg instrukser fra dem.
Det er mange kveldsaktiviteter her inne, både i regi av idrettslag og skole, så
det kan bli trangt om parkeringsplassene. Vær tidlig ute, eller helst bruk
offentlig transportmiddel eller sykkel. Se https://www.skyss.no/ .

Løyper
A lang

: 3,9 km

A kort

: 3,2 km

B

: 2,5 km

C

: 1,7 km

N

: 1,1 km

Start
Der er tre startsteder. Se kart under.
Start 1

: AL og AK

Start 2

:B

Start 3

: C og N

Løse postbeskrivelser i A-, og B-løypene.

Utlevering av kart
Kart i A-, og AK-løypene, tas i startøyeblikket.
Kart i B-løypen tas 1 min før start.
Kart i C-, og N-løypene utleveres i sekretariatet på samlingsplass. Husk å hente
kart før du går til start.

Kart
Utsnitt av kartet Landåsfjellet utgitt av TIF Viking 2017. Noe revidert i
2018 og 2019.
Kart målestokk
A

1:7500 eller 1:10000. Løperne kan velge selv så lenge der er kart i
målestokk 1:10000. «Første mann til mølla» prinsippet. Kun 10 kart er
trykket i målestokk 1:10000.

AK

1:7500 eller 1:10000. Løperne kan velge selv så lenge der er kart i
målestokk 1:10000. «Første mann til mølla» prinsippet. Kun 10 kart er
trykket i målestokk 1:10000.

B

1:7500

C

1:5000

N

1:5000

Forbudt område
Løpere i C-løypen må være spesielt oppmerksomme på at det er strengt
forbudt å løpe på dyrka mark, karttegn 412
.

Dispensasjon
Det er gitt dispensasjon til bursdagsbarnene, Tom Erik («Alltid på pallen»), og
Torgeir («Den lærde»), å løpe på kart i målestokk 1:6000. De må selv sørge for å
ta med seg løse postbeskrivelser og å få riktig kart.

