Ganddal IL orientering inviterer til

orienteringsløp for alle i Hjelmeland
27.-28. august, 2022
KM langdistanse
KM stafett
Løyper for alle – også direkteløyper
Samlingsplassen er på Gjessfjell pelssaugard som ligger med flott utsikt over
Årdal og Ryfylkeøyene. Området kan by på spektakulær Ryfylkenatur og
spennende kulturlandskap. Se film fra gården
Tid;

Distanse;

Kart;

Lørdag 27. august fra kl. 14.00

Langdistanse i fjellterreng

Måheia

Søndag 28. august fra kl 12.00

Stafett og individuelle løyper i
skog og kulturlandskap

Måheia

Frammøte;
Parkering:
Ved gården Gjessfjell i Årdal i Hjelmeland kommune. Se lenke i Norgeskart. Kjør riksvei 13 til
Hjelmeland. Fra nord kjører du av ferga på Hjelmeland og kjører RV 13 mot Årdal til avkjørsel
mot Geisfjell (skilt). Fra sør passerer du Årdal, så forbi Fisterkrysset før du svinger av til
høyre mot Geisfjell (skilt). Parkering kun etter anvisning. Det er smal vei og begrenset med
parkeringsplasser, så det oppfordres til samkjøring.
Samlingsplass:
Samlingsplassen er på gårdstunet på Gjessfjell, ca 100-1000 m fra parkering med tilgang for
barnevogn. Plass for lagstelt.

Start:
Lørdag: Fra kl. 14:00. Ca. 1500m, 165 høydemeter, ca 20-25 min å gå langs grusvei og sti. Fra
start kan du oppleve fantastisk utsikt over Ryfylke fra fjellet Glos. Det vil være startpost ca
200 meter fra starten. N- og C-løyper starter ved samlingsplass.
Søndag: Fra kl 12:00. Alle starter ved samlingsplass og gårdstunet.

Løype- og klasseoppsett;
Lørdag:

Langdistanse
Nivå
A
A

Løype
1
2

Vinnertid
75min
60min

Ca lengde
9 km
7 km

A

3

45min

6 km

A

4

45min

5 km

A

5

35min

4 km

B

6

25min

4 km

C

7

-

3 km

N2

8

-

2,5 km

N1

9
10

-

1,5 km
0,5-1 km

Klasser
H21
D21, H17-20, H40, AL-Åpen
D17-20, D40, H15-16, H50
H17AK
D15-16, D50, H60
D17AK
D60, D70, H70, D80, H80
AK-Åpen
D13-14, H13-14
B-åpen 10-16, B-åpen 17D11-12, H11-12
C-åpen 10-16, C-åpen 17D9-10, H9-10
N2-åpen 11-16, N2-åpen 17N-åpen
Småtroll

Klasser md uthevet skrift er KM-klasser. Endelig løypelengde kommer i PM
Søndag:

Stafett og individuelle løyper
Nivå
A
A
A
A

Løype
1
2
3
4

Vinnertid lag
100 min
90 min
75 min
-

Ca lengde
3,5 km x 3 etapper
3,0 km x 3 etapper
2,5 km x 3 etapper
3,0 km

B

5

75 min

2,5 km x 3 etapper

B
C
C

6
7
8

35 min
-

2,5 km
2 km x 2 etapper
2 km

N2

9

-

1,5 km

N1

10
11

-

1 km
0,5-1 km

Klasser
H17
D17, H156
D156
A-åpen (individuell)
D13-16, H13-16 (blandede lag løper i gutteklassen),
Åpen (ingen krav til kjønn eller alder)
B-åpen 10-16, B-åpen 17- (individuell)
D/H11-12 (en felles klasse)
C-åpen 10-16, C-åpen 17- (individuell)
D9-10, H9-10 (individuell)
N2-åpen 11-16, N2-åpen 17- (individuell)
N-åpen
Småtroll

Klasser md uthevet skrift er KM-klasser (stafett). Endelig løypelengde kommer i PM

Kart og terreng:
Nytt kart og nytt terreng: Måheia, 1:10.000, 5 ekv, ISOM 2017, utgitt 2022. Kartet strekker seg
over Valahei, Måhei og Hesthei til Fårevatnet ved Bjødnabu. Det er et velkjent og verdsatt
turterreng sommer som vinter.
Lørdag: Målestokk 1:10.000 for løype 1-3, 1:7.500 for løype 4-6, 1:5000 for løype 7-9.
Søndag: Målestokk 1:7.500 for alle løyper unntatt 1:5000 for løype 7-10.

Lørdag:
Åpent fjellterreng og myrhei (500-600moh) med relativt god løpbarhet. Myrene er
varierende men stort sett greie å løpe på. Omliggende rygger og høydedrag med berg i dag
har svært god løpbarhet. Også noen områder med gras, lyng, einer på denne tiden av året
(markert på kartet). Terrenget er detaljrikt med steiner, blokkfelt, skrenter og stup. Også
innslag av lauvskog/blandingsskog og halvåpne områder med relativt god løpbarhet for de
lengre løypene.
Søndag:
Detaljrik skog (lauvskog og noe barskog) med god løpbarhet. Åpne og halvåpne beiteområder
og kulturlandskap med god løpbarhet.

Premiering;
Premier til alle løpere i klasser til og med 12 år.
Medaljer i KM-klasser.
Premie til vinner av klasser som ikke er rankingklasser

Påmelding;
Påmelding:

Innen tirsdag 23. august, kl. 23.59 (via Eventor).
For nye deltagere uten kjennskap til Eventor, kan påmelde skje ved å
sende mail til leder@gandor.org evt tlf 915 27 030.

Etteranmelding:

Innen fredag 26.august, kl. 23:59 for langdistansen. For stafetten innen
lørdag 27. august kl 20.00. Lagoppstilling legges også inn i Eventor innen
lørdag 27. august kl 20.00

Startkontingent:

Til og med 16 år kr. 110,-, fra 17 år kr. 170,-. Småtroll: kr 30,Ingen etteranmeldingsavgift for klasser til og med 12 år.
Kontingent ved etteranmelding: Kr. 165,- for kl. 13 - 16 år, kr. 255,fra og med 17 år. For stafetten er det samme startkontingent pr løper
som for individuelt løp.
Det er mulig å melde seg på direkteløyper før og på selve løpsdagen, men
kjekt om du melder deg på tidlig slik at vi kan printe nok kart.
EMIT-tidtakingsbrikker kan leies for 30 kr. Løpere som melder seg på
uten brikke settes opp med leiebrikke.

Overnatting:
Det planlegges ungdomsleir med overnattingsmulighet (medbragt liggeunderlag og sovepose)
fra lørdag til søndag for alle aldre på Hjelmeland skule. Her er det kort vei til badeplass,
butikk, og spisesteder etc.
Andre overnattingsmuligheter finnes i Hjelmeland, søk på nett. OBS det er høysesong, så
booking bør evt. gjøres så raskt som mulig.

Praktisk informasjon:
Løpsleder:
Løypelegger:
Sekreteriat:
Kontrollør:

Salg:
Dusj/garderobe:
Toalett:
Barneparkering:

Vibeke Lamark (leder@gandor.org) og Arild Aasheim – tel. 926 87 763
Trond Lamark (lørdag) – tel. 952 65 780
Oddvar Taksdal (søndag) – tel. 901 29 777
Vibeke Lamark - tel. 915 27 030
Oddvar Taksdal (lørdag),
Trond Lamark (søndag)
Salg av mat, kaker og drikke (nærmere opplysninger kommer i PM)
Nei
Ja - festivaltoalett
Nei

Annen informasjon:
På Gjessfjell pelssaugard har du anledning å kjøpe skinn fra norsk pelssau. Skinna er i alle
grånyanser og godt egnet til bruk så vel som til pynt.

Bilder fra terrenget:

Velkommen til Gjessfjell
og flott Hjelmelandsnatur

