Stavanger Orienteringsklubb
inviterer til Vinterkarusell
Lørdag 7. mars 2020 på Lauvås kl 13.00
Frammøte og parkering: Merket fra krysset Bersagelveien - Lauvåsvågen. Parkering se ﬂyfoto neste side. Samlingsplass i skogen ca 600m inn fra krysset Bersagelveien og
ca 500m langs grusvei. Ingen får kjøre inn på grusveien! Merket El samlingsplass
med merkebånd.
Start: Start mellom kl 13:00-14:00 start ca 400m i terreng fra samlingsplass. NB veien
El start er også innløp El mål, så hold siden. BryteEd kl 15:00
Kart og terreng: Lauvås, 1:7500 i lang og mellom og 1:5000 i kort og
nybegynnerløypen, 5m ekvidistanse. Kartet er utgiP i 2000 og er oppdatert endel i
løpstraseene i forbindelse med dePe løpet. Kart og terreng stemmer ganske bra, lyse
og mørkegrønne områder er for det meste einerkraP hvor også lysegrønn kan kan
føles teP. Området består stort seP av kysSuruskog, men med innslag av bjørk.
Ganske tung, men ﬁn skogbunn. Det har regnet mye denne vinteren så det er våP i
terrenget, slik at forsePer været fram El løpet kan myrer se ut som pyPer og åpen
mark som myr noen steder. O-teknisk er terrenget krevende noen steder, og det kan
være leP å gjøre parallellfeil så vær nøye med retningen.
Det har vært krevende å få C og Ny-løypene lePe nok. Deler av strekk i disse løypene
vil være merket, men merking er ikke merket på kartene. For de yngste deltakerene
kan det være en fordel å være to sammen gjennom løypen selv om Ny og
Kortløypene er relaEvt enkle. O-sko med pigg anbefales i alle løyper.
Tid3aking: Emit, løyper legges på Livelox ePer løpet.
Løyper og klasser
Terrenget som løypene går i er tungt slik at km-Eden må forventes å gjenspeile
dePe.
Lang
Mellom
Kort
Nybegynner

5,6 km
3,5 km
2,0 km
1,7 km

Påmelding: Aller helst på Eventor før start
hPps://eventor.orientering.no/Events/Show/12363

Startkon;ngent: Kr 30, - per person betales med Vipps #16652 (Stavanger
orienteringsklubb) for klubbløse, bedridsløpere og løpere fra andre fylker.
Faktura sendes klubber Rogaland i ePerkant av løpet.
Løypelegger/løpsleder: Pål Bårdsen
For annen informasjon følg med på klubbens hjemmeside h3p://o-klubb.no
Velkommen og lykke El !
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Vi får parkere ved driftsbygningen merket med P midt på bildet. Denne er markert med
postskjerm, og det vil være parkeringsvakt til den er fylt opp. Resterende får parkere på
offentlige parkeringer langs Lauvåsvågen.
Krysset inn grusveien er også markert med postskjerm, denne vegen skal ingen bruke!
Ingen parkering langs vegen.

