Løpet inngår som aktivitet i Friluftslivets uke 2021

Lørdag 4. september kl. 1500-1600.
Velkommen til tidenes første orienteringsløp i Gumpedalen!
Løpet inngår som løp nummer 13 (av 14) i Sørreisa O-lags treningsløpsserie «Ojakt», og vil derfor bli gjennomført på en svært forenklet måte. Opprinnelig
skulle løpet gått på torsdag 2. september, men vi har flyttet det til lørdag 4.
september for å gi et ekstra tilbud til langveisfarende som tenker å delta på KM
sprint som vi arrangerer i Brøstadbotn søndag 5. september (se egen
innbydelse). Dermed blir det mulighet for to løp når man er i området.
Arena/oppmøte: Ved gården Vaeng i Gumpedalen, cirka 18 km sør for
Sørreisa sentrum. Følg Fv 84 gjennom Skøelvdalen i retning
Dyrøy, og ta av i krysset inn til Gumpedalen før man kommer
til Skøvatnet. Det vil henge o-skjerm i krysset. Se
oversiktskart til slutt i innbydelsen.
Parkering:

Ved arena.

Start:

Fri start mellom kl. 15 og 16.

Kart:

«Gumpedalen – Innerdalen». 1:5000. Utarbeidet i 2021 med
MapAnt som grunnlag. Digitalisert og synfart sommeren
2021 av Hans-Martin Vaeng, med bistand av Ivar Helgesen.

Løyper:

Fire løyper (foreløpige løypelengder):
A-løype: Ca 3,8 km (delt opp i to runder)
B-løype: Ca 2,8 km (delt opp i to runder)
C-løype: Ca 1,8 km
N-løype: Ca 0,8 km
Reduserte løypelengder tilnærmet middeldistansenorm pga
bare et begrenset område er ferdigsynfart nå i 2021.

A og B-løypa løper to runder. Kartbytte skjer ved å snu
kartet. Starttrekanten på runde 2 er siste post på runde 1.
Husk å stemple på kartbytteposten.
På vei til/fra første/siste post krysser man Gumpedalsveien.
Selv om det er veldig lite trafikk på veien må man uansett
passe på å se etter biler når man krysser veien. Dette er
løpernes eget ansvar. Det vil bli satt opp skilt om at «O-løp
pågår» men vil ikke være vaktmannskap til stede.
Tidtaking:

Forenklet opplegg. Emit Touch-Free stemplingssystem. De
som ikke har egen tidtakerbrikke får låne det gratis. Med
Touch-Free stemplingssystem er det ikke nødvendig å berøre
postenheten. Etter målgang leses brikken av og tiden
noteres ned manuelt. Tiden tas kun på de som vil det.

Startkontingent: Ingen! Gratis for alle. Løpet er støttet med midler fra
Friluftslivets uke og Troms og Finnmark fylkeskommune.
Påmelding:

Ved oppmøte. Forhåndspåmelding mulig i Eventor.

Vask:

Våtklut. De røffe kan vaske seg i Gumpeelva.

Smittevern:

I henhold til gjeldende regler.

Løpsleder:

Jon Helge Vaeng, 99291425 – helgejon@online.no

Løypelegger:

Hans-Martin Vaeng, 48296394 – hans-martin@revisorkompaniet.no

Premiering:

Trekkepremier blant alle deltakere.

Overnatting:

Se innbydelsen til KM sprint.

Annet:

Steinora innerst i Gumpedalen, som i mange sammenhenger
betegnes «Nord-Europas største steinur», er verdt et besøk
for den som har tid. Fra arenaen er det kun få minutters
kjøring til Gumpedalsveiens ende der sti til Steinora starter.
Se https://ut.no/turforslag/1113897/steinora og
https://www.telltur.no/turmaal/myghxi9g/8609.
Turjenter.no har vært på tur dit og har laget et flott
blogginnlegg om turen. Se https://turjenter.no/steinora-isorreisa/

Om Gumpedalen:
Gumpedalen er en liten dal i sørøstre hjørne av Sørreisa kommune nært
kommunene Dyrøy, Salangen og Bardu. Før den faste bosettingen brukte
samene dette området, og mange stedsnavn har derfor samisk opprinnelse.
Samene kalte området for «Gumpe-lahkku». Gump er det samiske ordet for
varg eller ulv, og lahkku oversettes med flat dal. «Den flate dalen» er en meget
treffende beskrivelse av Gumpedalen. De første fast bosatte kom til området i
1822 og folketallet økte sakte men sikkert til ei livskraftig bygd med mer enn
150 innbyggere. Gårdene i Gumpedalen og ved Skøvatnet var ei egen grend og
hadde i sin storhetstid egen skole, ungdomslag, foreninger, brevhus, skytterlag,
mannskor, helselag, feavlslag, butikk, osv. I dag er det kun rundt 10 fastboende.

Trekanten markerer arena. Ta av fra Fv 84 i krysset vest for arenaen. O-skjerm
henger i krysset. Det er ca 25 minutters kjøring fra Sørreisa sentrum til arena.

VÆR MED PÅ Å SKAPE HISTORIE VED Å DELTA PÅ O-LØP I GUMPEDALEN!

www.sorreisa-olag.no

