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Rankingløp 17. september 2017
i Hetlandskogen

Velkommen til o-løp i Hetlandskogen.
Litt oppdatert informasjon i forhold til innbydelsen finner du her.












Det er relativt lite parkeringsplasser så følg anvisning fra parkeringsvakter. Fyll opp bilene!
Det er ikke lagsposer. Ny og C-kart leveres ut i kiosken, sammen med småtroll.
Backuplapper for Emit henger ved start.
Alle kart, bortsett fra småtroll er printet på «Terslin» vannfast papir. Plastposer er
tilgjengelig ved start for dem som ønsker dette. Det er løse postbeskrivelser på start.
Det anbefales o-sko med pigg.
Startintervall i alle klasser med starttid vil være 2 minutt.
Vi har gitt starttider også for løype 7 og 8, men det vil være mulig å starte på fristart i disse
løypene utenom den oppsatte starttiden. Det vil ikke være startere på stedet utenom oppsatte
startintervall, men startbukk står igjen.
Det er ikke mobildekning så husk kontanter til kiosken!
H17-20 er flyttet til løype 1 etter ønske fra de påmeldte i klassen.
Løype 9: N-åpen har fått ny målestokk og startsted. De starter samme sted som småtroll
(kiosken) og har samme mål som de andre løypene.
Løype 7: C-løypen. Løypelegger anbefaler alle i denne løypen å følge veien mot første
post. De andre veivalgene her viser seg å være vanskeligere fremkommelig enn antatt.

Generelt om terreng, kart og løyper:


Terrenget er ekstra tungt for tiden med mye vann og høyt gress, de gule myrene har mye
overvann. Bekkene har stor vannføring.







Det er ikke løperdrikke ute i løypene, det er mye vann i bekkene så bruk dette eller vent til
du kommer i mål om du ikke tar med drikke selv.
Det høye gresset gjør også at stiene kan være vanskelige å se i terrenget, de er stort sett greie
å følge men tydeligheten kan variere svært mye.
De hvite og lysegrønne delene av kartet har mer varierende fremkommelighet enn kartet
indikerer men er hovedsakelig helt greie å ta seg frem i.
Hogstfeltet langs kraftledningene er bredere enn det står på kartet men det skal ikke påvirke
løperne i vesentlig grad.
Postene henger tett i siste del av løypene, sjekk koder.

Endelige løyper og klasser, vær obs på endringer i løype 7 og 9.
Løype

Nivå

1

A

2

Lengde Klasser

Målestokk

Start

6,8 km H21, H17-20

1:10000

1

A

5,6 km D21, H17-20, H40

1:10000

1

3

A

3,7 km D17-20, D40, H15-16, H50,
H17AK

1:10000

1

4

A

3.1 km D15-16, D50, H60, D17AK

1:7500

1

5

A

2.5 km D60, D70, H70, H80

1:7500

1

6

B

2.4 km D13-14, H13-14, B-åpen

1:7500

1

7

C

2.2 km D10, D11-12,

1:7500

2

H10, H11-12 C-åpen
8

Ny

1,5 km D/H11-12N, D/H13-16N,
D/H17N

1:7500

2

9

Ny

1.2 km N-åpen

1:5000

Samlingsplass

10

Merket
løype

0,5 km Småtroll

Samlingsplass

Første start 14:00
Avstand til start

Velkommen!
Hilsen Stavanger OK.

Løype 1-6 ca 1500m.

Avstand fra start til startpost: 10 m

Løype 7-8 ca. 500m.

Avstand fra start til startpost: 10 m

