PM
Gjø-Vard orienteringslag ønsker velkommen til det femte løpet – mellomdistanse – i
Vestmjøsa-cup onsdag 31. august.
Arena: Eiktunet museum, ved utescena
Parkering: På offentlig p-plass ved Eiktunet/Øverby (ingen merking fra parkering)
Kart og terreng: Utsnitt Øverby/Bergsmarka. Kombinasjon av lettløpt, storvokst granskog,
stirikt nærterreng og parkterreng inne på museumsområdet. A-løypa har innslag av noe
tettere granskog.
Målestokk: 1:10 000 for A-løypa, 1:7 500 for de andre løypene. Ekvidistanse 5 meter
Klasser og Løyper: Ingen klasseinndeling, kun på løypenivå.
 A: 3,7 km - 3720 m - 13 poster
 B: 2,6 km - 2570 m - 9 poster
 C: 2,0 km - 2010 m - 7 poster
 N: 1,7 km - 1660 m - 5 poster
Kart: Kart til N- og C-løyper utleveres på samlingsplass. Kart for de øvrige løyper utdeles på
start. N-løypa legges ut på Eventor før løpet.
Start: Fri start mellom kl. 18 og 19. Det er mellom 1,5 og 2,0 km å gå til start oppover langs
lysløypa (etter hvert den gamle lysløypa) fra P-plassen på Øverby/Eiktunet. NB! Det er IKKE
merket til start, men på samlingsplass ligger det kart med inntegnet trasé som alle er pålagt
å følge. Løperne krysser en trafikkert vei to ganger på vei til start. Det er ingen vakter/skilting
ved krysspunktene, så utvis forsiktighet. Voksne anmodes om å slå følge med yngre løpere til
start. «Startkartet» kan leveres til mannskapene på start. Traséen er også vist på
kartutsnittet under.

Postbeskrivelser: Løse postbeskrivelser finnes på start. Postbeskrivelsene er også trykt på
kartet.
Stempling: Hengende EKT-enheter (i snor) på postene inne i skogen. Inne på
museumsområdet mot slutten av løypene er det ordinære EKT-enheter festet til bukk.
Mål: Mål er foran scena på Eiktunet. Det er ikke merket fra siste post til mål. Husk avlesing
av brikke ved mål.
Resultater og strekktider: Ingen resultatservice på arena. Legges ut på Eventor umiddelbart
etter løpet.
Toaletter: Det er IKKE tilgang til toalett på arena.
Løpsområde: Nærområde med mange ledelinjer, med unntak av i starten på de lengste
løypene.
Løpsleder: Tommy Gullord, tommy.gullord@oa.no, 976 96 52
Løypeleggere: Kristine Haanes Strandlie og Elias Öhman

