Innbydelse til

Kampen om Skagerrak
16. – 18. september 2022

Med et ønske om å skape en vennligsinnet konkurranse med våre naboer,
begynte Sandefjord OK i 2019 å planlegge Kampen om Skagerrak.
Vi ønsker å prioritere våre ungdommer, slik at det er aldersgruppen fra 13
til 16 år som blir invitert. Samtidig med konkurransene vil det arrangeres
felles overnatting og felles aktiviteter for ungdommene. Målet er at dette
skal bli en årlig samling og at ungdommene skal bli godt kjent med
hverandre.
Med «våre naboer» mener vi de
tre regionene: Nordkretsen i
Danmark (Nord- og MidtJylland), Agder og Rogaland
samt Vestfold og Telemark.
Tanken er at dette
arrangementet skal gå på
rundgang mellom regionene slik
at i 2023 er det Agder og
Rogaland som skal arrangere.
Nordkretsen i 2024, og tilbake
til Vestfold og Telemark i 2025.
Årets arrangement er i Sandefjord (Vestfold og Telemark).

Velkommen til én av årets mest
spennende ungdomssamlinger
Følg oss på Instagram
@kampenomskagerrak2022

PROGRAM
Fredag 16. september 2022
Ankomst Sandefjord (ferge fra Danmark ankommer Larvik kl 16.30)
Ungdommer med ledere innkvarteres på Mosserød skole
19.30 Kveldsmat
21.00 Nattsprint med hodelykt
23.00 Ro
Lørdag 17. september 2022
08.00 Frokost/Morgenmat (smør niste til lunsj)
09.00 Avgang buss fra Mosserød skole
11.00 Første start langdistanse ved Heisetra
17.00 Middag
18.00 Premieutdeling gatesprint fredag og langdistanse lørdag
18.30 Spenstige aktiviteter
20.30 Kveldsmat
21.00 Ledermøte med evaluering av Kampen om Skagerak
23.00 Ro
Søndag 18. september 2022
09.00 Frokost/Morgenmat (smør niste til lunsj)
10.00 Pakking og avreise til Mokollen barnehage. Gangavstand, 1 km.
11.00 Første start skogssprint Mokollen
12.00 Første start publikumsløp Mokollen
13.00 Premieutdeling skogssprint og utdeling av vandrepokal til beste region i
«Kampen om Skagerrak»

Nattsprint - fredag 16. september
TERRENG
Løpsområdet er i boligfeltet rundt Mosserød skole. Underlaget vil primært være asfalt, men
også noe grus og plen. Estimert vinnertid 15 minutter. Alle løpere må ha på refleksvest.
KART
Utgitt 2021 etter ny sprintnorm av Helge Gisholt, kontrollert av løypelegger i 2022.
KLASSEINNDELING
D 13-14, D 15-16, H 13-14, H 15-16, åpen klasse
STARTKONTINGENT
NOK 100,- for alle klasser
LØPSORGANISASJON
Løpsleder: Knut Gjone (knut@gjone.info, 90973972)
Løypelegger: Gabriel Gjone

Langdistanse - lørdag 17. september
På grunn av dårlige parkeringsmuligheter prioriterer vi ungdommene, men åpner også for
at sjåfører og ledere kan løpe åpne klasser med fristart.
TERRENG
Terrenget må beskrives som et flott o-terreng med god fremkommelighet og o-teknisk
krevende områder med varierende detaljeringsgrad. Heisetra et er et populært utfartsområde
med innslag av merkede og umerkede stier. Området rundt arena består av et flatere parti som
i hovedsak består av ung granskog. I søndre del av kartet er det økt kupering med innslag av
åser som innbyr til krevende skråli-orientering. Området avskjæres av skrenter og vann/myrområder i diagonal retning som åpner for veivalg. Løypelengder kommer i PM
KART
Området har vært kartlagt tidligere. Total revisjon til dette løpet er utført av Jon Ringdal i
2021/2022.
ARENA/PARKERING
Heisetra (Heiaveien 282). Buss for løpere og ledere fra Mosserød barneskole. Retur etter
løpet. Noe parkering for privatbiler (må avklares med arrangør om tilgang på parkering). Fra
0,3 til 1,5 km fra parkering til arena.
KLASSEINNDELING
Løpet er et rent ungdomsløp, med noen åpne klasser for trenere, sjåfører og andre ledsagere:
D/H13-14
D/H15-16
D/H15-16B
D/H13-16C
Åpne klasser (kun for voksne over 16 år): A-lang, A-kort, C-nivå. Disse inngår ikke i
poengberegningen.

STARTKONTINGENT
NOK 200,- for alle klasser
LØPSORGANISASJON
Løpsleder: Knut Gjone (knut@gjone.info, 90973972)
Arenasjef: Jo Børre Eikås
Løypelegger: Sturle Furland

Skogssprint og publikumsløp - søndag 18. september
TERRENG
Terrengpartiene består hovedsakelig av relativt lettløpt løvskog men med innslag av
oppstykkede partier med en del skrenter og berg-i-dagen, samt partier med et mer parkaktig
preg.
KART
Området har vært kartlagt tidligere. Total revisjon til dette løpet ble utført av Helge Gisholt i
2021 og revidert av løypelegger i 2022.
ARENA/PARKERING
Mokollen Barnehage (Mokollveien 30)
Ungdommer: Gangavstand fra Mosserød Skole (ca 1,0 km).
For øvrige løpere: Parkering på Breidablikk Ungdomsskole. Deretter ca 1,5 km til arena.
Skogssprint (ungdomsløpet)
D/H13-14
D/H15-16
Publikumsløp for øvrige klasser: (dette løpet inngår ikke poengberegningen)
Løype (lengder kommer i PM) Klasse
1
H17
2
D17, H40, H50, A-åpen
3
D40, D50, H60
4
D60, D70, D80, H70, H80
5
B-åpen 10-16, B-åpen 176
D/H11-12, C-åpen 10-16, C-åpen 177
D/H9-10, N1-åpen, N2-åpen 10-16, N-åpen 17STARTKONTINGENT BEGGE LØP
17 år og eldre NOK 200 pr løper
16 år og yngre NOK 150 pr løper
LØPSORGANISASJON
Løpsleder: Knut Gjone (knut@gjone.info, 90973972)
Arenasjef: Erik Juliussen
Løypelegger: Knut Ivar Johansen

Felles informasjon
PÅMELDING
Påmelding via eventor.orientering.no
Husk også å meld dere på ungdomstreffet som en «Tilleggstjeneste»
Frist: 5. september 2022
For danske løpere:
Gå inn på eventor.orientering.no og lag en profil («Registrer meg») der du legger inn
informasjon om deg selv samt din EKT-brikke. Dersom din klubb ikke finnes på listen, kan
du opprette denne.
Etter at du har meldt inn denne informasjonen, må du melde deg på løpene og
ungdomstreffet. Dette gjøres ved å krysse av i boksen til høyre for arrangementet, og trykke
på «Meld på til markerte arrangementer» øverst til høyre på siden. Ta kontakt med
knut@gjone.info dersom du trenger assistanse.

UNGDOMSSAMLING PÅ MOSSERØD BARNESKOLE
Deltageravgift dekker overnatting i klasserom samt måltider
ungdom kr 650,leder kr 850,Ansvarlig ungdomssamling: Sigrun Gjone (sigrun@gjone.info, 91796453)
ØVRIG OVERNATTING
Vi har inngått en avtale med Clarion Collection Hotel Atlantic om overnatting. Benytt
referanse: 1025GR008212.

Regelverk – Kampen om Skagerrak
Alle tre løpene inngår i regionkonkurransen «Kampen om Skagerrak». Det er
ungdomsklassene D/H13-14 og D/H15-16 som gir poeng. På langdistansen gis det 1 poeng
for å gjennomføre klasse D/H15-16B og D/H13-16C. Ikke fullført konkurranse gis 0 poeng.
Det gis poeng etter følgende skala:
1. plass: 100 poeng
2. plass: 80 poeng
3. plass: 60 poeng
4. plass: 50 poeng
5. plass: 40 poeng
6. plass: 30 poeng

7. plass: 25 poeng
8. plass: 20 poeng
9. plass: 15 poeng
10. plass: 10 poeng
11. plass og nedover: 5 poeng

Det er bare løpere i de aktuelle regionene som får poeng i denne kampen. Dersom det deltar
løpere fra andre klubber, vil de tas ut av resultatlista ved poengberegningen.

