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INNBYDELSE
Sørreisa O-lag ønsker velkommen til dobbeltløp i Gumpedalen:

• Fredag 9. september kl. 2100: Vaeng-natta (kretsløp, KM natt for Troms O-krets)
• Lørdag 10. september kl. 1200: Gumpedalsløpet (nærløp, O-jakt)
Felles informasjon for begge løp:
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 nederst.

Parkering:

Ved arena.

Kart:

«Gumpedalen – Innerdalen». 1:5000/1:7500. Utarbeidet i 2021 med
MapAnt som grunnlag. Første gang digitalisert og synfart i 2021.
Oppdatert i 2022.

Terreng:

Småkupert med svært god løpbarhet. Enkelte små områder med
raviner og/eller tett vegetasjon.

Vask/toalett:

Våtklut. De røffe kan vaske seg i Gumpeelva. Papptoaletter på arena.

Salg på arena:

Ja. Kaffe og vafler etc.

Kryssing av vei:

På vei til/fra første/siste post krysser man Gumpedalsveien. Det er
svært lite trafikk på veien men vær uansett oppmerksom.

Overnatting:

Må ordnes av den enkelte. I Sørreisa finnes disse mulighetene:
Sørreisa Hotell – i Sørreisa sentrum
Krokstadtunet – 4 km fra Sørreisa mot Bardufoss
Sandbakken Feriesenter – 8 km fra Sørreisa mot Dyrøy
Furøy Fishingcamp – 5 km fra Sørreisa mot Finnsnes
Furøy Fiske og Feriesenter – 5 km fra Sørreisa mot Finnsnes

Vaeng-natta (KM natt)
Dag og dato
Første start
Avstand til start
Klasser

Fredag 9. september.
NB! Endring gjort 08.09.2022 kl. 1600:
Fri start mellom kl. 2100 og 2130 i alle klasser.
O meter. Start og mål er på arena.
Mesterskapsklasser:
D/H 11-12, D/H 13-14, D/H 15-16, D/H 17, D/H 40, D/H 50,
D/H 60, D/H 70
Andre klasser: D/H 9-10
Direkteklasser: N1-åpen, C-åpen 17-

Løypelengder

Stemplingssystem

Utdeling av kart
Tidtaking/resultatservice
Startkontingent
Påmelding

Premiering

Løpsleder
Løypelegger

I klassene D/H 9-10, D/H 11-12, D/H 13-14 og D/H 15-16 kan
man starte 2 eller 3 sammen. I direkteklassene gjelder ingen
begrensninger på hvor mange som løper i lag.
4,8 km: H 17
3,8 km: D 17, H 40
3,3 km: D/H 15-16, D 40, H50
2,0 km: D/H 60, D/H 70
1,7 km: D/H 11-12, D/H 13-14, C-åpen 171,0 km: N1-åpen, D/H 9-10
EKT. Brikkenummer oppgis ved påmelding i Eventor. De som
ikke registrerer løperbrikke ved påmelding i Eventor, vil
automatisk bli tildelt leiebrikke. Leie for brikke kr 50, men
gratis i direkteklasser. Erstatning for mistet brikke kr 620.
Følgende klasser får kartet utdelt på arenaen før start:
Direkteklasser samt D/H 9-10 og D/H 11-12.
Brikkesys
F.o.m. 17 år kr 150, under 17 år kr 100, direkteklasser kr 50.
I Eventor senest mandag 5. september kl. 2359. Mulighet for
etteranmelding senest onsdag 7. september kl. 2359 mot
50% tillegg i startkontingent.
Deltagere i direkteklasser oppfordres også til
forhåndspåmelding, men kan også melde seg på ved
fremmøte på arenaen. Ingen etteranmeldingsavgift.
KM-medaljer i henhold til KM-regler for Troms o-krets.
Øvrige premier:
N1-Åpen, D/H 9-10 og D/H 11-12: Alle
D/H 13-16 år: 1/2 premiering
D/H 17: 1/8 premiering
C-Åpen 17- og D/H 40 ->: Kun vinner får premie
Jon Helge Vaeng,
99291425 – helgejon@online.no
Hans-Martin Vaeng

Gumpedalsløpet (nærløp)
Dag og dato
Første start
Avstand til start
Løyper

Stemplingssystem
Tidtaking/resultatservice
Startkontingent
Påmelding
Premiering

Løpsleder
Løypelegger

Lørdag 10. september.
Fri start mellom kl. 1200 og 1300.
O meter. Start og mål er på arena.
A-løype: 3,8 km
B-løype: 2,6 km
C-løype: 1,7 km
N-løype: 1,1 km
EKT. Gratis lån av brikker til de som trenger det.
Brikkesys. Tidtaking kun på de som vil ha tid.
A- og B-løypa kr 30. Ingen startkontingent i C- og N-løypa.
Gjerne på forhånd men siden det er nærløp og O-jaktløp kan
påmelding også gjøres ved fremmøte på arenaen.
Trekkepremier blant deltagerne i A-, B- og C-løypa. Premie til
alle deltagere i N-løypa.
Løpet inngår i Sørreisa O-lags O-jakt og er siste løp.
Løpet inngår i Friluftslivets uke og er støttet med midler fra
Troms og Finnmark fylkeskommune og Norsk friluftsliv.
Jon Helge Vaeng,
99291425 – helgejon@online.no
Hans-Martin Vaeng
---

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.
Les mer her: https://gumpedalen.no/
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-i-sorreisa/

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.

Hjertelig velkommen til Sørreisa og Gumpedalen!

www.sorreisa-olag.no

