
 

PM til 

Rankingløp 22. mai, 2013 - Vagleskogen 

Parkering  

Det skal parkeres ved den gamle sykkelfabrikken til DBS på Kvål.  Det vil være merket 

innkjøring fra RV 505 (Kvernelandsveien) ved Bil og Maskin. Følg anvisningene fra 

parkeringsvakten. Merk at ingen skal parkere ved Vagleskogens parkeringsplass. Denne er 

forbeholdt turgåere. 

 

Samlingsplass  

Ca 1 km å gå fra parkering til samlingsplass. Følg merking til samlingsplassen.  Det er forbudt 

å ferdes på området til Skjæveland betongstøperi.  Det er viktig alle følger dette forbudet! 

 

Kart/terreng  

Vagleskogen, 1:5000, 2,5m ekv. Sprintnormen.  Nytt 2013. 
 

Løypene går i lettløpt skogsterreng med mange stier og skogsveier.  Det er noen hogst- og 

tynningsområder med noe variert og redusert løpbarhet.  Disse områdene er markert med grønn 

skravering.  Noen gamle steingjerder er markert på kartet, men disse kan stedvis være overgrodde 

og utydelige.  I skrivende stund er myrene bløte. 

 

Det er generelt mange poster i terrenget.  For å møte anbefalingene til vinnertider, er løypene 

relativt lange, med mange poster og retningsendringer.  Følg med på kartet og ha orden på 

postkodene!!  

 

Spesielle symboler: O = lyktestople, X = menneskeskapt trekonstruksjon, X= maurtue. 

 

Premiering:   
Det blir trukket ut to heldige vinnere av kjølebag med Gilde-varer blant de startede løperne. 

Trekning kl 19.15. NB! Husk å krysse av for oppmøte før du går til start. 

 
Løype:   Lengde:    Klasse: 

A   6,4 km/33 poster    HA  

B   5,4 km/29 poster     HB 

C   4,9 km/28 poster     DA, H16, HC 

D   4,5 km/28 poster   DB, H40 

E   4,1 km/23 poster   H50, H55 

F   3,8 km/21 poster   H60-H70 

G   3,8 km/22 poster   D16, D40 

H   3,3 km/18 poster   D50-D70, H75, H80 

I   3,3 km/19 poster   HT 

J   2,8 km/16 poster   DT 

K   2,2 km/14 poster   DNy, HNy 

 

Småtroll:   

Start ved samlingsplass 



 

 

 

Start 
Starten ligger bare få meter fra samlingsplassen.  Oppvarming kan bare gjøres på veien til/fra P-

plassen.  

 

Salg 

Det vil bli solgt grillmat, kaker, brus, kaffe og te på samlingsplass. 

 

Løypelegger:  Trond Lamark 

 

Løpsleder:  Vibeke Lamark Tlf. 915 27 030 

 

 

 

Vel møtt! 

 

 

 

 

                                                     


