Skien OK - Grenlandskarusell 2014.09.18
Løp 13 - Vanlig
Påmelding.
Det vil være påmelding på Eventor innen tirsdag kl.23.59 før løpet. Det er ønskelig at flest mulig
melder seg på via Eventor selv om det også er mulig å melde seg på direkte på løpet. Det kreves
ingen startkontingent ved uteblivelse.
Frammøte:
Merket fra avkjøring Gulsetringen ved innkjøring til Vestre Gulset. Parkering på Vestre Gulset P-Plass.
Samlingsplass:
100 m å gå til samlingsplass fra parkering. Utendørs
fasiliteter. Utdeling av N-kart på samlingsplass. Øvrige løyper
finner kart på start. EKT lånebrikker er tilgjenglig.
Start:
Start 75 m fra samlingsplass, se oppslag. Nullbukkene er
ved/på starttrekanten. Fri starttid mellom 18.00 og 19.00, det
oppfordres til å starte med litt tid «mellom båtene».
Brikketiden teller. Start vil være bemannet.
Mål:
På samlingsplass, merket fra siste post
Registrering:
Er du allerede påmeldt via Eventor og finner navnet ditt på opphengt startliste – kryss av at du er
kommet på løp, sjekk brikke nr.
Hvis du ikke er påmeldt - skriv deg på i rett klasse direkte på startlisten, husk brikke nr.
Etter målgang - skriv opp anvendt tid fra strekktid lappen bak navnet ditt på startlisten.
Kart og terreng:
Åletjern/Vestre Gulset, målestokk 1:7500 og 1:5000, se fordeling mellom løypene under. Flatt til
småkupert for alle løyper men de to lengste løypene vil også ha en del grov kupering. Furuskog, en
del stier, noe stein i bånn og områder med tettere vegetasjon.
Løyper:
Løypelengde
4,4 km
3,2 km
2,3 km
2,2 km
1,8 km

Nivå
A/B
A/B
A/B
C
N

Målestokk
1:7500
1:7500
1:7500
1:5000
1:5000

Klasse
H17-, H40-, H50H/D13-14, H/D15-16, D17-, D40-, D50-, H60H70-, D60-, D70H/D11-12, H/D13-16C, H/D17-C,
H/D-12N, H/D13-16N, H/D17-N

Resultater:
Resultater vil bli lagt ut på Eventor etter løpet.
Løpsleder/løypelegger:
Løpsleder Gisle Nysæter. Kan treffes på telefon 95448930 eller e-post gisnysa@online.no.
Løypelegger er Frode Nysæter.

Velkommen!

