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Veteranmesterskapet
5.–6. september 2020

Eiker o-lag ønsker for 3. gang velkommen til veteranmesterskap på Eiker.
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Søndag 6. sept PWT-cup for klassene D/H13-16. Egen innbydelse. Det
blir samme begrensninger for PWT-cup som for Veteranmsterskapet.

Eiker o-lag som arrangør av Veteranmesterskapet 2020 har 17.8.2020 besluttet å flytte årets arrangement
fra planlagt på Ormåsen, Vestfossen til nytt løpssted på Bermingrud i Hokksund. Hovedbegrunnelsen for
dette er den negative utviklingen vi ser i forhold til smittespredning, og vi vil ikke at negative tanker og
reaksjoner i denne sammenheng skal få grobunn i et lite lokalsamfunn som Ormåsen - med i underkant
av 2.000 innbyggere. Et arrangement over tre dager må betraktes som et større arrangement. Vi vil
legge til at alle formalia rundt planlagt arrangement på Ormåsen er i orden, lokalt grendeutvalg har vært
positive til arrangementet, og kommunelegen har heller ikke funnet noe grunnlag for å avlyse eller flytte
arrangementen slik status er per 17. august vedr smittesituasjon.
Eiker o-lag har likevel kommet til beslutningen om å flytte arrangementet, og som følge av dette avlyses
sprinten på fredag da vi i dag ikke har relevant terreng/kart som erstatning.
Samtidig har vi besluttet å sette en deltakerbegrensing i mesterskapet til ca 400 løpere per dag - dette er
omtrent der deltakerantallet har ligget på de senere årene.
Vi håper på forståelse for vår beslutning.

Lørdag 5. september
Langdistanse

Søndag 6. september
Mellomdistanse

Kart i målestokk 1:10 000 for klasser t.o.m. D/H45,
Øvrige klasser 1:7 500
Ekv. 5 m. Siste hovedrevidering 2016,
noe revisjoner 2020.
Løypelegger: Øystein Sørensen

Kart i målestokk 1:10 000 for klasser t.o.m. D/H45,
Øvrige klasser 1:7 500
Ekv. 5 m. Siste hovedrevidering 2016,
noe revisjoner 2020.
Løypeleggere: Anne Line og Morten Berglia

Første start kl 11.00

SAMLINGSPLASS - PARKERING
Ny samlingsplass begge dager på Bermingrud,
Hokksund. Merket fra rundkjøring v/Langebru
på E134 Hokksund. Herfra 10-15 min. å kjøre til
parkering/samlingsplass.
Løpene arrangeres etter prinsippet KOM - LØP REIS, og det er god anledning til å ha “bilen som
samlingsplass”.
Samlingsplass er faktisk samme som målarena
under VM individuelt 1978!

Første start kl 10.00

PÅMELDING - INGEN ETTERANMELDING
Ordinær påmelding:
• Via Eventor innen onsdag 26. august 2020.
• Ingen etteranmeldinger!’
• Ingen direkteklasser/-løyper.
Deltakerantallet begrenses til ca 400 løpere per
dag.
STARTKONTINGENT
Ordinær startkontingent kr. 220,- per dag.

KLASSER OG LØYPER
Aldersklasser fra D/H35- . Alle løyper er A-nivå.
Beregnet vinnertid i alle klasser er:
• Langdistanse lørdag 50-60 min
• Mellomdistanse søndag 30-35 min
Vi har gått igjennom og vurdert klasser,
løypelengder, km-tider, deltakerantall m.v. for
Veteranmesterskapet de tre siste årene, og med
bakgrunn i dette er vårt opplegg følgende:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PWT
12
13
14

Damer

Herrer

Lang

H35,H40, H45
H50
H55
H60
H65

7,00
6,75
6,50
6,25
6,00
5,50
5,25
4,75
4,00
3,50
2,75

D35, D40, D45
H70
D50, D55, D60
D65
H75
D70, D75
H80
D80
H85, H90
- CUP
H15-16
D15-16
D13-14
H13-14

Mellom
4,20
4,05
3,90
3,75
3,60
3,30
3,15
2,85
2,40
2,10
1,65
5,00
4,00
3,00

Etter flytting av løpene til nytt løpsområde vil det
kunne bli mindre justering av løypelengder.
TERRENG
Terrenget består av åpen furuskog, men også tettere
partier med gran og noe lauvskog. Kuperingen
er vekslende, men hard nok i deler av området.
Løpbarheten i området er generelt sett god. Det
er noen gjerder, og noe gammel piggtråd på og
i nærheten av disse gjerdene. Vi henstiller til
løperne om å bruke de avmerkede (på kartet)
krysningspunktene (der skitraseen går gjennom
gjerdene).
Det er også noe dyretråkk som stedvis kan være
ganske tydelige (20 - 30 m). Disse er ikke med på
kartet.

OVERNATTING
Det henvises til faste overnattingssteder på
Eiker, Kongsberg og Modum (nærmere opplysninger
kommer på Eventor). Ingen overnatting ved
samlingsplass, campingvogner og bobiler henvises
til Hokksund Båt & Camping, tlf 32 75 42 42,
www.hokksund-camping.no
PREMIERING
1/8 premiering i alle klasser. Premier for lørdagen
hentes/deles ut søndag. Premier for søndagen
hentes/deles ut det vi har muligheter til, og så
søker vi å finne ordninger for hvordan premier
kan bli tildelt de som ikke lenger er til stede på
samingsplass.
LØPSOPPLYSNINGER
Løpsleder Hans R. Bakken.
Løypeleggere: Øystein Sørensen (langdistanse),
Anne Line og Morten Berglia (mellomdistanse).
INFORMASJON
Nærmere informasjon om mesterskapet med
smittevernretningslinjer finner du på Eventor.
Starttider og PM legges ut på Eventor.
BEGRENSNINGER I AVVIKLING
Mesterskapet avvikles etter de koronarestriksjoner
som vil gjelde på arrangementsdatoene, sist utsendt
fra Norges Orienteringsforbund 11.8.2020.
Kommer det ytterligere innstramninger vil disse
gjelde.
Løpsavviklingen inndeles i puljer, og etter prinsippet
KOM - LØP - REIS. Dette innebærer at du ikke skal
komme for tidlig, og du skal reise igjen så snart som
mulig etter løpet.
Det blir ikke oppslag av hverken startlister eller
resultatlister på samlingsplass. Du må på forhånd
vite når du selv starter, og beregne tiden deretter.
Det utdeles ikke løperdrikke, ha med drikke selv, det
er heller ikke dusjmuligheter - så ta med vaskeklut
e.l. Men det er toaletter på samlingsplass...
Det er svært begrenset kiosksalg, og det er ikke salg
av noe o-utstyr, men det kommer et nettilbud fra
4AllSport.
Ajourført 18.8.2020/hrb

