
 

HYTTEFOLKLØPET 2018  

NÆR O-LØP «Øvergård-sprinten»  

Hyttefolket i Øverbygd har i samarbeid med Øverbygd IL den glede å invitere til Hyttefolk-løpet 
2018. 

Dato:  Lørdag 1.september 2018 kl 15.00 
 
Sted:  Øvergård Montessori-skole 
 

Parkering: Ved skolen 

Løypelengder:         AL        4,6          4 runder Kartbytte ved start etter hver runde 
AK       3,4          2 runder Kartbytte ved start etter hver runde 

   C         1,4          1 runde 
N        1,3          1 runde 
 

Målestokk kart: 1:5000 
 
Påmelding: På Eventor innen tirsdag den 28.august kl 23.59. Deretter 50% tillegg for etteranm. 
 
Startkont.: 16 år og yngre: kr 50 17 år og eldre: kr 100 N-klasse uansett alder: kr 50 
  Blir fakturert i ettertid 
 
Brikkeleie: Gratis         
 
Start:  På andre siden av veien ved skolen, 100-200 meter å gå.  

Fri start mellom 15.00-16.00, men FELLESSTART for AL kl 15.30, se neste side 
 

Mål:  På andre siden av veien ved skolen 

  PASS PÅ KRYSSENDE TRAFIKK PÅ TUR TIL START/FRA MÅL ! 

Premiering: Premier til de tre beste i hver løype pr kjønn pluss premier til alle i N-løypa. 
  Deretter deles ut premier etter arrangørens humør.  
 
Tidtaking: E-timing v/Harald Strand 

Løypelegger: Hans-Martin Vaeng 

Løpsleder: Hans-Martin Vaeng  48296394 hans-martin@revisorkompaniet.no  

Øvrig komitè: Liv Johannessen, Jan Løvlund 
 
Oppholdsrom, dusj, toalett:  
Opphold for løpere blir utendørs. Ingen dusj. Vi prøver å få låne toaletter hos skolen, som blir det 
eneste rommet/rommene som kan benyttes på skolen av løpere.  
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KORRIGERING TIDLIGERE INNBYDELSE: 
Korrekt starttidspunkt er fri start mellom kl 15-16.00, men fortsatt FELLESSTART kl 15.30 for AL. 
 
Husk å sjekke koder, mange poster ligger nært hverandre og enkelte nesten i samme ring.  
 
 
FELLESTART AL og prosedyre ved runding AL og AK: 

AL har fellesstart kl 15.30. 
 
AK har fri start mellom kl 15 og 16. 
 
AL har 4 runder og AK har 2 runder. 
 
AL har runde-gaflinger, AK har det ikke. 
 

AL: 
Før start kl 15.30 må løperne bort til nullbukkene ved starten og nulle brikken. Det blir 
TIDSSTART for AL, (for øvrige klasser BRIKKETID).  
KL 15.29 må alle løpere ha stilt seg opp foran sine kart som ligger på bakken merket f.eks Atle 1. 
Ved signal kl 15.30 kan kartene tas opp og løpet starter. 
 
Bortsett fra runde 4; starttrekanten og siste post på runde 1, 2 og 3 er på samme detalj. Dette 
betyr at etter runde 1, 2 og 3 må dere innom en egen postbukk rett ved opprinnelig start, stemple 
her, hive fra dere kartet i en egen eske der det står «Brukte kart», ta nytt kart som er hengt opp på 
en snor ved kartbytte der det f.eks står Atle 2, Atle 3, Atle 4 etc. Kartet du skal ta er det øverste 
kartet. Tar du feil kart blir det disk! 
 

NB! Husk å stemple på kartbytte-posten! 
 
Målbukker: 
I mål står det «kun» 2 målbukker, som kan bety trangt om plassen ved en eventuell masse-spurt. 
Her ber vi løpere vise hensyn og vise fair-play. Kommer løpere likt, men eTiming viser 1 sek bedre 
tid på den ene, lytter naturligvis arrangøren på løperne dersom disse er enige om at de kom likt i 
mål. Da korrigerer vi i eTiming.  
Det er ingen måldommere. 
 

AK: 
Bortsett fra runde 2; starttrekanten og siste post på runde 1 er på samme detalj. Dette betyr at 
etter runde 1 må dere innom en egen postbukk rett ved opprinnelig start, stemple her, hive fra 
dere kartet i en egen eske der det står «Brukte kart», ta nytt kart i en egen eske rett ved siden av 
der det står AK2.  
 
NB ! Husk å stemple på kartbytte-posten!  
 
Det vil stå arrangører på startstedet for å hindre at løpere stempler på nullbukkene ved runding i 
stedet for på rundingsbukken…. 
 
Dagen etter går Myrefjellsløpet i regi av Mellembygd OL, meld dere på her òg 
http://eventor.orientering.no/Events/Show/10421 
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