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24/6 – SPRINTDISTANSE

| 25/6 - MELLOMDISTANSE | 26/6 - LANGDISTANSE

NB: Norgescup alle dager

Norges orienteringsforbund, Nydalen SK og Brandval/Kongsvinger OK ønsker alle velkommen til O-festivalen på
Kongsvinger, med sommerlige opplevelser og utfordringer både i og utenfor de dype skogene!

24/6 – SPRINT:
Grovkupert, variert sprintterreng i
historiske omgivelser. Kongsvinger
festning med skanseanlegg og
forterreng troner over området. Den
gamle trehusbebyggelsen i Øvrebyen
byr imidlertid på urbane kvaliteter og
intrikat sprintorientering. Området kan
også by på områder med ordinært
"skogsterreng" og boligbebyggelse.

25-26/6 – MELLOM- og
LANGDISTANSE:
Det lokale orienteringsmiljøets gamle
"eplehage". Flate, lettløpte og stirike
furumoer, slitsomme ravineformasjoner,
områder med diffust "Glåmdalsterreng",
men også "Bjørnmoberget" - med
merkbare bakkesider og høy
detaljeringsgrad. Rett og slett stor stas.
Til tider 4,5 min/km. Til tider adskillig
lengre…

Arenaer: Sprintdistanse - Kongsvinger festning (ca. 3 km fra Kongsvinger stasjon) | Mellom- og langdistanse - Sørli, ca.
15 km nordøst for Kongsvinger sentrum.
Transport og merking: Sprintdistanse - Merket fra E16 og Kongsvinger sentrum (bl.a. Kongsvinger stasjon). Mulighet for
parkering av bil og buss nær arena (ca. 500 m å gå til arena). Parkeringsavgift: 50 kr. | Mellom- og langdistanse - Merket
fra rv. 2 og fv. 2002. Bussparkering ca. 200 m fra arena. Parkering av bil ved arena. Parkeringsavgift: 50 kr.
Kart: Sprintdistanse - "Kongsvinger festning" - Målestokk 1:4.000 – Ekv. 5 m - Revidert 2022 - Karttegner A. Hejna |
Mellom- og langdistanse | "Bjørnmoberget" - Målestokk 1:10.000 / 1: 7.500 (D/H50-) – Ekv. 5 m - Revidert 2022- Karttegner
A. Hejna og M. Bilý
Terrengsperring: Begge løpsområdene er sperret løpere/deltagere uten naturlig tilhold i områdene. Se NOFs
terrengsperringer.

NB: Norgescup alle dager

Fast starttid:

Fri starttid:

Start: Sprintdistanse - Løyper/klasser med fri start: 17.00-20.00 - Øvrige klasser: 18.00-20.00 | Mellomdistanse Løyper/klasser med fri start: 10.00-14.00 - Øvrige klasser: 11.00-14.00 | Langdistanse - Løyper/klasser med fri start: 10.0013.00 - Øvrige klasser: 11.00-13.00
Påmelding: Ordinær påmeldingsfrist: I løpet av søndag 12. juni. Etteranmeldingsfrist: I løpet av søndag 19. juni.
Påmelding via Eventors nettsider. Det er mulig å melde seg på løyper med fri start (Åpne løyper) helt fram til løpsdagen.
Påmelding skjer via løpskontoret på arenaene. Ingen etteranmeldingsavgift for deltagelse i løyper med fri start.
Startkontingent: Klasser med fast starttid: Yngre klasser (D/H -16 år): kr 140,- per løp | Eliteklasser: kr 320,- per løp
| Øvrige klasser: kr 270,- per løp. Klasser med fri start: Løyper for yngre deltagere (D/H -16 år): kr 100,- per løype | Øvrige
løyper: kr 200,- per løype.
Etteranmeldingsavgift: Ved påmelding etter påmeldingsfristen (12. juni) følger en etteranmeldingsavgift på 50% av ordinær
startkontingent. NB: Ikke etteranmeldingsavgift for klasser under 17 år og i løyper med fri start.
Stemplingsystem: "Touchfree"-system med EMIT-enheter (tag). Påmeldte som ikke har angitt brikkenummer innen
påmeldingsfristens utløp vil bli satt opp med leieenheter (tag) til kr. 50,- per løp.
Premiering: Klasser med fast startid: -12 år: Premie til alle deltagere hver dag |13-16 år: Premie til de 15 beste hver dag |
17-34 år: Premie til de 6 beste hver dag | Øvrige klasser: Premie til de 3 beste hver dag. Løyper med fri start: Premie til
vinner av hver løype. I tillegg deles/trekkes det ut en premie blant alle "lucky loosers" i alle løyper hver dag.

Lagkonkurranse:
I tillegg til deltagelse i ordinære klasser kan barn mellom 8 og 12 år (født
2010-2014), delta i en fartsfylt lagkonkurranse med fellesstart lørdag 25/6, kl.
14:00. Lagene får kart på forhånd, og skal selv velge hvilke poster de vil
finne, og i hvilken rekkefølge. De vanskeligste postene gir flere poeng enn de
lettere postene. På flere poster er det morsomme aktiviteter og utfordringer
som gir mulighet til å score ekstra poeng. Lagene har 60 min til rådighet.
Bruker de lengre tid blir det minuspoeng… Laget som får flest poeng vinner,
men det aller viktigste er å ha det gøy sammen! Lagene skal bestå av 2-5
løpere, jenter, gutter eller en kombinasjon. Det er tillatt at voksne kan
skygge/følge lagene. Påmeldingsfrist er i løpet av 23/6.

Pop-up-Stolpejakt:
I forbindelse med Ofestivalarrangementet vil det
dukke opp «Pop-up» stolper som
kun vil være mulig å finne lørdag
og søndag 25-26/6.
I tillegg finnes det flere områder
rundt Kongsvinger hvor man kan
jakte på BKOKs sagnomsuste
røde stolper.

Barnepark og småtroll: Sprintdistanse - "Småtroll"-løype | Mellom- og langdistanse - "Småtroll"-løype og
barneparktilbud.
Arenasalg: 4 All Sport stiller med stor feltbutikk og et bredt utvalg av o-utstyr alle tre dagene. Kanskje kommer Norges
største LEGO-butikk på besøk også…
Vask: Våtklutmetoden. Vanligvis også rikelig med bademuligheter i områdets alle sjøer og elver, samt Kongsvinger
svømmehall.
Løypeleggere: Sprintdistanse – S. Ulvestad | Mellomdistanse – K. Buch & A. Jokinen | Langdistanse – B. Pedersen
Overnatting: Festivalcamp – Kongsvinger skytterbane (like ved festningen). For mer info om festivalcampen og andre
overnattingsmuligheter i området, se arrangementets nettsider: www.o-festivalen.no.
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