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Larvik OK ønsker velkommen til årets første

Vestfold VårCup 2022

Frammøte
Merket fra Farriseidet ETTER AVKJØRING
fra E18 der Rv 302 starter. Bemerk at det
ikke skal kjøres på Rv302, men ta ned mot
pendlerparkering og følg merking mot nordøst
til Larvik Hundeklubb.

Parkering
Parkering ved Larvik Hundeklubbs lokaler ved Kilen.
Merket sti 650m fra parkering til arena.
Det er også mulig å parkere ved Lovisenlund (inngang til
Bøkeskogen) – anbefales for lokalkjente. Det er IKKE merket
langs veiene til denne parkeringa, men det ER merket fra
Lovisenlund og ned til arena.

650 m fra parkering til arena.
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Start og mål
Start og mål på arena.
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Det finnes andre
poster i skogen,
f.eks turo og andre
arrangører vi ikke
kjenner til.

Kartutlevering
VANNFAST kart fås i startøyeblikket for alle
C, B og A-løyper (løype 1-6). N-løype (løype
7) får kartet på forhånd ved oppmøte.
Løse postbeskrivelser på start.

Løyper, kartark, målestokk og postbeskrivelser
Det er lagt opp til en “mellomdistanse”, selv om kartet som brukes er et
sprintkart. Det er løse postbeskrivelser på start.
Løypenr. Lengde
1
2,9
2
2,9
3
2,4
4
1,7
5
1,8
6
1,5
7
1,4

Nivå
A
A
A
A
B
C
N

Klasser
H17
H40, H15-16, D17, H50, A-åpen
D15-16, D40, D50, H60
D60, D70, D80, H70, H80
D/H13-14, D/H 15B, B-åpen
D/H11-12, D/H13-16C, D/H17C, C-åpen
D/H11-12N, D/H13-16N, D/H17N, N-åpen

Tidtaking
EmiTag-brikker og Touch-free stempling.
Løper nuller brikken ved start, løper løypa og
“stempler” i mål.
Dersom du ikke har egen brikke er det mulig å
leie en. Leiepris: 30,-. Evt. tapt/skadet leiebrikke
erstattes i sin helhet (750,-).
Kiosk
Enkel kiosk på arena.

Løpsledere / Løypeleggere
Ida Vår Meyer, 411 44 844
Bjørn A. Paulsen, 900 707 42
Tidtaking
Arne Dirdal, 45 66 44 77

Ark
A4
A4
A3
A3
A4
A4
A4

Målestokk
1 : 4 000
1 : 4 000
1 : 2 500
1 : 2 500
1 : 3 000
1 : 3 000
1 : 3 000

Toaletter / Sanitær
Toalettvogn på arena.
Våtklut.

Kart / Terreng
Nytegnet kart på gjeldende
sprintnorm for “Tyskeråsene”, dvs
området mellom Bøkeskogen, Kilen,
Dalheim og Gopledal.
Terrenget er svært kuppert, derfor er
også løypene kortet inn av hensyn til normert
vinnertid.
Kartet er stirikt og svært detaljert, stort sett åpen
og lettløpt skog med enkelte innslag av tettere
kratt. Enkelte svært store steiner er tegnet i
sann størrelse med klippesymbol. Kartet er delt i
to av et større åpent område under kraftledning
med vesentlig redusert framkommelighet. Det
kan lønne seg å lese hele strekket før du løper
fra posten.
Løypene er laget slik at det skal være
enkelt å ta seg rundt på en trygg
måte. Ha likevel respekt for stup
som er farlige – disse skal
ikke forseres. Evt. klatring skjer
på eget ansvar.

