PM
Vinter-Jukola, løp nr 14, 10. februar 2016
Velkommen til Vinter-løp på sprintkart i Skien arrangert av Porsgrunn OL. Vi møtes på Kongerød
Ungdomsskole på Klyve. Hvorfor Klyve ligger i Skien Kommune er uforståelig, siden nærheten til
Porsgrunn er åpenbar. For å komme til Kongerød U.skole er det skiltet fra 2. rundkjøring på f.v. 354 på
Vestsida av Ælva. Det blir mulighet for å skifte inne i foajeen i flerbrukshallen ved skolen.
Vi ber dere om å lese PM nøye da det kan være viktig informasjon for å kunne gjennomføre et perfekt
løp. Siden det har vært usikkert med hensyn til snøforholdene i terrenget, har løypelegger laget to sett
med løyper, ett med snø og et uten snø i terrenget. Pr søndag 7.februar er mesteparten av snøen borte,
slik at løypesettet uten snø er valgt. Små flekker med snø kan nok forekomme, men ikke så mye at
løpbarheten er redusert vesentlig. Siden det er tele i bakken, kan det forekomme området med is – slik
at det kan være glatte partier. Sko med godt feste anbefales.
Klasser
A-lang
A-kort
C

Lengde
4,8 km
3,3 km
1,7 km

Gafling
*
*

Poster
25
18
8

Starttid
18:30
18:35
Fri start fra 18:15

Kart:
Klyvetoppen, sprintkart 1:5000 utgitt 2012. Noen rettinger er gjort i 2013 og 2015. Ytterlige rettinger er
skjønnsmessig utført (2016) med snødekke i områder med mulige veivalg. Ikke nær poster.
Start:
Felles avgang til start 18:20. Kort avstand.
Løype:
Løypa vil foregå i området Klyve. Området har boligblokker i ulik høyde og størrelse, rekkehus, tett
boligområde og villaområde. Områder rundt boligblokker har åpne plenområder som kan løpes på. For
øvrig gjelder vanlige regler for forbudte områder, slik som hagegrønt, ikke passerbare murer og gjerder
osv …... For øvrig vil løypa benytte trafikkerte gater/veier slik at aktsomhet må utvises. Derfor må alle ha
på seg refleksvest.
For A-lang benyttes pentagon-gafling. Kanskje er det første gang denne formen for gafling benyttes i et
løp? Kort fortalt er det 5 poster som alle skal oppsøkes to ganger. Det blir viktig å lese rekkefølgen av
postnummer på kartet, da det er flere gaflingsalternativer (flere en to). Diskkontroll.
For A-kort tilbys det også gafling, dette er en vanlig diamantgafling.
Mål
Mål er på skoleplassen. Avlesning inne på skolen.

