GRØNN VINTER 1

PM
Tid

Søndag 9. februar 2020

Arena

Hvalstrand bad, Asker

Adkomst

Fra E18, ta av mot Slemmestad ved Holmen (Slemmestadveien
Rv165). Etter 2,5 km ta av til venstre mot Hvalstrand Bad. Det er
merket fra avkjøring fra Slemmestadveien.

Parkering

Parkering ved samlingsplass

Klasser og løyper
Se eget dokument for klasser. Det er 3 løyper:
A

5,7 km

A/B

4,3 km

C

2,3 km

Om løpet
Kart

Grønlia-Hval
Målestokk 1:5000. Ekvidistanse 2,5 meter.
Målestokken for C-løypa er 1:4000.
Siste revisjon 2019.

Postbeskrivelsene er trykket på kartet. Det er ikke løse
postbeskrivelser.
Alle løypene er trykket på begge sider av kartet (A4 format).
Først løper du del 1 på den ene siden av kartet, deretter snur du
kartet og fortsetter på del 2. «Snuposten» er tatt med på begge
sider.
Grønlia-Hval består av to skogsområder som er adskilt av
Slemmestadveien. De eneste tillatte passeringene mellom de to
skogsområdene er ved bruk av fotgjengerundergangene. Det er
flere underganger, og den mest aktuelle er vist under.

C-løypa går kun i det ene skogsområdet og krysser ikke veien.
Det er ikke tillatt å krysse over islagte tjern. Isen er usikker.
Ta gjerne med kartplast for A4.
Terreng

Småkupert terreng. Vegetasjonen består av gran- og løvskog
med lite undervegetasjon.
Grønlia-Hval er et mye brukt turområde med en del stier.
Generelt god løpbarhet.

Start / mål

Fri start fra kl. 12:00 – 13:30. Start og mål er rett ved
samlingsplass.
Alle registrerer seg i sekretariatet med løperbrikken før start.
Mål stenger kl. 14:30

Tidregistrering

Stempling med Emit løperbrikke. Det benyttes stort sett
hengeenheter.
Arrangøren har et begrenset antall brikker til utleie mot kr 50.

Premiering

Saft og kake etter målgang.

Resultater

Resultatene legges ut i Brikkesys og Eventor etter løpet. Det
opprettes Livelox for løpet.

Påmelding

Det er mulighet for direktepåmelding på samlingsplass på
løpsdagen. Pris kr. 50,Det trykkes opp et begrenset antall ekstra kart.

Påmeldingsavgift

Se innbydelsen.

Småtroll

Nei

Barneparkering

Nei

Salg

Nei, men saft og kake etter målgang.

Toaletter

Nei

Vask

Våtklut, men kort vei til badeplass. Brrrr …

Løpsleder

Øyvind Linnebo, tlf. 41 50 96 10, oyvlin@gmail.com

Løypelegger

Bjørn Gulbrandsen

Velkommen til vinterløp i Asker!

